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Levering på bestillingen: ”Vurdering af specifikke opdrætforhold for øko-
logiske hønsefugle”. 

 
Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling dateret d. 31. maj 2018 bedt DCA – Na-
tionalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde et notat med DCA’s vur-
dering af en række spørgsmål vedrørende lys, siddepinde, udearealer og vand i rela-
tion til æglæggende høner samt slagtekyllinger. Dette notat blev leveret d. 20. decem-
ber 2018. Efterfølgende har LBST fundet nogle faktuelle fejl, der er rettet i vedhæf-
tede lettere reviderede version. Endvidere har LBST foreslået flg:  
 
”s. 5. 2. afsnit står der, at 38 g/daglig tilvækst for langsomt voksende kyllinger kan 
medvirke til flere problemer, for eksempel brystblærer og brystbensafvigelser. – 
Denne del af bestillingen vedrører alene behovet for siddepinde. Hvis der evt. skal 
ske en vurdering af tilvæksten bør det ske i en særskilt bestilling.”  
 
”S 5. Anden sidste linje står der: ..selvom det i dag er tilladt, at de vokser 38 g/dag, 
og dette har konsekvenser for deres aktivitet.. Denne del af bestillingen vedrører 
alene behovet for siddepinde. Hvis der evt. skal ske en vurdering af tilvæksten bør 
det ske i en særskilt bestilling.”   
 
DCA har omformuleret ovenstående, sådan at der ikke længere nævnes lidelser i form 
af brystblærer og brystbensafvigelse. Forfatteren har dog valgt at fastholde, at vækst-
hastigheden kan have betydning for aktivitetsniveauet og dermed brugen af sidde-
pinde, hvilket er tilføjet i teksten. 
 
”S 7. 2. sidste afsnit – der står en tolkning af økologireglerne, hvor det fremgår, at 
høns ikke behøver at have adgang til 4 m2 hele tiden, hvis der foretages foldskifte 
pga. formuleringen. Areal der skal være til rådighed på skift per dyr.  
LBST er ikke enige i, at reglen kan tolkes således, at dyrene ikke skal have det an-
givne areal til rådighed, hvis blot der sker et foldskifte. LBST tolker reglen således, 
at en høne altid skal have adgang til 4 m2 pr. høne.”  
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Der er ændret i notatet i overensstemmelse med ovenstående forslag fra LBST, lige-
som LBST er tilføjet som reference (Personlig meddelelse, LBST), idet forfatteren 
ikke finder økologireglerne tydelige på dette punkt. 
 
Nedenfor følger den reviderede besvarelse, der er udarbejdet af Seniorforsker Mette 
Vaarst fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Fagfællebedømmelse af 
besvarelsen er foretaget af Seniorforsker Anja Brinch Riber fra samme institut. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018-2021” (opg 3 under indsats-
området ”Produktionssystemer, management og rådgivning ” i arbejdsprogrammet til 
Ydelsesaftale Husdyrproduktion). 
 
 
Venlig hilsen 
Klaus Horsted 
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Sammendrag og konklusioner 
Nærværende notat skal bruges som en del af grundlaget for fremtidige ønsker til især national- og EU-
regulering samt til vejledning om økologisk fjerkræproduktion med fokus på inde- og udearealer til 
økologiske fjerkræ.  

LBST ønskede en angivelse af, hvorvidt der er et behov for siddepinde for andet end æglæggende høner og 
levekyllinger, dvs. slagtekyllinger, forældredyr samt centralopdræt. Svaret er at alle hønsefugle fra en 
meget ung alder (ca. en uge) er stærkt motiverede til at søge hvile på et højere niveau end i jord/gulv-højde, 
og deres tæer vil i hviletilstand naturligt være krummede. Deres velfærd påvirkes negativt, hvis de ikke har 
denne mulighed, uanset om de er slagtekyllinger, centralopdræt, æglæggere, forældredyr eller 
levekyllinger. Der kan være praktiske vanskeligheder for de tunge racer ved at komme op og holde balancen 
på siddepinder, hvorfor der også findes andre løsninger i form af platforme med tilførselsramper. Det er 
således et spørgsmål om indretning og design, som må undersøges nærmere. Slagte- og levekyllinger har 
sidst i opdrætsperioden som minimum brug for samme længde siddepind som æglæggende høner, dvs. 18 
cm, men de kan dog nøjes med mindre gennem deres første leveuger. 

LBST ønskede en vurdering af forskellige aspekter af areal-behov, især ved brug af mobile huse. Eftersom 
mobile huse er indrettet og flyttes på talrige måder er det ikke muligt at give et entydigt, kort svar, men vi 
peger på en række faktorer, som skal inddrages ved vurdering af behov. Med baggrund i nuværende viden 
er der intet umiddelbart belæg for at antage, at de nuværende arealkrav kan reduceres ved brug af mobile 
huse. Der er grund til at antage at et større antal dyr vil benytte ude-arealet i en længere tidsperiode per 
dag i mobile huse. Mobile huse kan derfor potentielt give velfærdsmæssige fordele for dyrene. Samtidig vil 
der blive lagt mere gødning på udearealerne, hvilket giver god grund til at fastholde de nuværende 
arealkrav. Dette gælder både for æglæggende høner og for slagtekyllinger, som der spørges specifikt til. 
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Dog kan der anlægges forskellige vinkler især angående slagtekyllinger, hvoraf den ene peger på et behov 
for at intensivere indsatsen for at få slagtekyllingerne til at bruge udearealet.  

LBST ønskede endvidere en vurdering af, hvorvidt der er alternativer til behandling mod parasitter især hos 
æglæggende høns. Coccidier kan i dag undgås med levende vacciner (Paracox 5 og 8), som administreres 
peroralt. Den røde hønsemide er fortsat et stort problem både i økologiske og konventionelle besætninger, 
og problemet kan afhjælpes bl.a. vha. hygiejne-tiltag, applicering af silica, samt brug af opformering af en 
ellers naturligt forekommende prædator-mide. I forhold til tarm-parasitten Ascaridia galli, må det hidtil 
anvendte lægemiddel Flubendazol stadig konkluderes at være det eneste effektive til behandling. Talrige 
europæiske studier med urter og medicinske planter har til dato ikke peget på overbevisende alternative 
løsninger. Nylige studier har dog vist at intens overvågning gennem 2 på hinanden følgende gødningsprøver 
af nyligt indsatte flokke har muliggjort en væsentlig nedsættelse både af parasitbyrden og dermed af 
behovet for behandling, som derved kan målrettes stringent til behandling af påviste infektioner i en flok. 

Der ønskedes endeligt en indikation af, hvorvidt der er en forskel mellem dagslys og kunstigt lys for fuglene. 
Der er væsentlig forskel for hønsefugles opfattelse af hvad de ser, afhængigt af om der er naturligt eller 
kunstigt lys. Naturligt lys inklusiv UV-lys gør det muligt for fjerkræøjet at se et bredere spektrum af farver 
og nuancer. Studier peger på at dét stimulerer deres naturlig adfærd såsom søge-adfærd, orientering i 
omgivelserne, samt opfattelse af og reaktion på artsfæller. Der er således indikation af at lyskilden påvirker 
dyrenes velfærd.  

Endeligt ønskedes der en vurdering af behovet for specifikke regler vedrørende lys til levekyllinger. Det 
vurderes ikke at der er velfærdsmæssige årsager til at fravige det generelle krav om at også levekyllinger 
skal have rigeligt naturligt dagslys. Dette kan i relevant omfang kombineres med lysprogrammer. Der kan 
være nogle produktionsrelaterede udfordringer med at unge hønniker går tidligt i æglægning i den periode 
af året hvor dagene bliver længere, og dette kan fx reguleres med gardiner/persienner og forlængede 
morgener. Daggamle kyllinger har desuden naturligt en døgnrytme med flere kortere hvileperioder, som 
gradvist ændres. Dette kan muligvis imødekommes med et specielt indrettet lysprogram, som følger med 
kyllingernes alder. Det bør i så fald baseres på videnskabelig viden. Alternativt kunne man søge løsninger 
såsom at tilbyde de helt unge kyllinger muligheder for at søge i skjul, varme og mørke i mindre grupper.  

1. Baggrund for bestillingen 
Notatet skal bruges som en del af grundlaget for fremtidige ønsker til især national- og EU-regulering samt 
til vejledning om økologisk fjerkræproduktion med fokus på inde- og udearealer til økologiske fjerkræ. På 
enkelte områder har Danmark i øjeblikket nationale regler som supplement til reglerne i 
økologiforordningerne. Forhandlinger af gennemførelsesbestemmelser til en ny økologiforordning 
påbegyndes snarest. Heri ligger, som noget af det første, detailregler for produktion af økologiske fjerkræ.  

Nærværende notat fokuserer på følgende spørgsmål, som hver især besvares nedenfor:  

1. LBST ønsker en angivelse af, hvorvidt der er et behov for siddepinde for andet end æglæggende 
høner og levekyllinger, dvs. slagtekyllinger, forældredyr samt centralopdræt.  
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2. LBST ønsker en vurdering af hvor meget areal, der er behov for hver pr. fugl, når der er tale om 
mobile huse, der flyttes så ofte, at der mindst er 70 % vegetation jævnfør krav til mobile huse i 
bekendtgørelsen.  

3. LBST ønsker specifikt en vurdering af om kravet til udeareal på 4 m2 pr. fugl for æglæggende høns 
kan reduceres ved mobile huse, ligesom det er tilfældet for slagtekyllinger. 

4. LBST ønsker en vurdering af, hvorvidt det er muligt at nedsætte kravet til udearealer for 
slagtekyllinger fx til 1 m2, som det er for levekyllinger, uden at påvirke dyrevelfærden negativt? 
Dette under forudsætning af, at udearealet har den fornødne beplantning og er attraktivt. Der 
ønskes både en vurdering for slagtekyllinger i faste huse og i mobile huse.  (Vi har nævnt 1m2 som 
det er for levekyllinger, men har også overvejet 2m2 – så man vil kunne bibeholde den 
beplantning som der er gældende på nuværende tidspunkt i DK.)  

5. LBST vil gerne have jeres vurdering af, hvorvidt der er alternativer til behandling mod parasitter 
især hos æglæggende høns. Eller om I ser andre løsninger på problematikken. 

6. Mht. lys, så er det der haster mest egentlig en indikation af, hvorvidt der er en forskel for fuglene 
afhængigt af om de har kunstigt eller naturligt lys.  

2. Materiale til løsning af opgaven 
Denne opgave er blevet løst ved en kombination af eksisterende litteratur, fortrinsvis nyere undersøgelser, 
rapporter og artikler, på området (supplerende litteratur, appendix 2), samt forespørgsler hos og interview 
af forskere og enkelte rådgivere indenfor feltet (appendix 3).  

3. Besvarelse  

3.1 Spørgsmål 1  

LBST ønsker en angivelse af, hvorvidt der er et behov for siddepinde for andet end 
æglæggende høner og levekyllinger, dvs. slagtekyllinger, forældredyr samt centralopdræt 

Baggrund for og specifikation af spørgsmålet 
Der er krav i økologiforordningerne om 18 cm siddepind pr. fugl til æglæggende høner, og der er krav i den 
danske bekendtgørelse om 12 cm pr. fugl til levekyllinger. LBST ønsker en angivelse af, hvorvidt der er et 
behov for siddepinde for andet end æglæggende høner og levekyllinger, dvs. slagtekyllinger, forældredyr 
samt centralopdræt. I Vejledningens afsnit 26.5.4 (side 118) står der at ’Du skal etablere siddepinde til alle 
dyr ved produktion af perlehøns, levekyllinger, æglæggende høner, formeringsdyr og deres centralopdræt. 
For levekyllinger skal der være mindst 12 cm siddepind per dyr. Hos æglæggende høner, formeringsdyr og 
deres centralopdræt skal der være mindst 18 cm siddepind per dyr’.  

Nuværende viden på området 
Alle hønsefugle vil naturligt bruge siddepinde til hvile, da de derved får beskyttelse for rovdyr. At det er 
deres naturlige hvileposition illustreres også ved, at deres tæer naturligt vil krumme sig i hvile. Ophold på 
siddepindene har endvidere dén fordel at det støtter deres termoregulering ved at bringe dem væk fra det 
varme underlag. Det giver desuden deres fødder mulighed for at komme væk fra gødningsforurening, og 
dermed mindskes risikoen for trædepudesvidninger. Kyllinger benytter siddepinde fra en alder af 7-9 dage, 
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og anvendelsen stiger for slagtekyllingers vedkommende op til en alder af 3-4 uger. Det er en adfærd som 
fjerkræfugle er stærkt motiverede for. Der er derfor som udgangspunkt ingen grund til at antage at nogle 
kategorier af hønsefugle har mindre behov eller en lavere motivation til at hvile på siddepinde, end andre. 
Deres velfærd må siges at være kompromitteret, hvis de ikke har mulighed for at udføre denne adfærd.  

Æglæggende høner og levekyllinger har en forholdsvis velproportioneret krop og kan derfor anvende 
siddepinde uden besvær, hvorimod de hybrider, som i dag anvendes i slagtekyllingeproduktionen gennem 
avl har fået udviklet en kropsform, hvor brystmuskulaturen udgør omkring 30% af deres kropsvægt, og er 
stadigt stigende. I økologiske slagtekyllingebesætninger bruges der hybrider, som vokser langsommere, 
hvilket giver en mere harmonisk vækst. Styrken i kyllingernes ben øges i takt med at deres kropsvægt øges 
til en vis grænse. Dette forbedrer sammen med fjersætningen deres muligheder for at kunne benytte 
siddepinde eller noget tilsvarende, som hæver dem over jordoverfladen i hvile. Dog tillader reguleringen i 
dag en tilvækst på op til 38g/dag (gennemsnitligt i tre på hinanden følgende hold). Dette kan ikke udelukkes, 
at have negative konsekvenser for slagtekyllingernes aktivitetsniveau, og dermed deres brug af siddepinde, 
sammenlignet med afstamninger med lavere væksthastigheder. Der er således i forsøg fundet negative 
sammenhænge mellem højere væksthastighed og kyllingernes aktivitetsniveau (Nielsen et al., 2004; 
Almeida et al, 2012).   

Siddepindene bør være designet på en måde samt placeres i en højde, som passer til fuglenes størrelse. 
Siddepinde kan placeres i forskellige højder og have forskellige udformninger, og studier har undersøgt 
forskelle, fordele og ulemper ved de forskellige designs. Én af de afprøvede designs er ’platforme’, som i 
flere studier har vist sig at være den fortrukne og mest benyttede mulighed til de hurtigvoksende hybrider 
af slagtekyllinger og forældredyr, da de så samtidig kan støtte deres bryst uden risiko for at miste balancen. 
Selvom deres tæer ikke kan krumme på en platform, vil de ofte foretrække disse fremfor siddepinde, fordi 
de kan hvile selve brystet på platformen.     

LBST ønskede endvidere AU’s vurdering af hvorledes det kunne kontrolleres at der er tilstrækkeligt med 
siddepinde, såfremt kravet blev formuleret således at der skal være ’tilstrækkeligt med siddepinde i stedet 
for en angivelse af en længde pr. fugl’. Udover at det ikke er en forskningsfaglig opgave at pege på 
kontrolmetoder, kan vi på baggrund af eksisterende forskningsfaglig litteratur på nuværende tidspunkt blot 
henvise til ovenstående redegørelse og råde til, at kravene bliver formuleret således, at de muliggør 
utvetydig kontrol.  

Del-konklusion: behov for siddepinde 
- Alle hønsefugle er fra en meget ung alder (ca. en uge) stærkt motiverede til at søge hvile på et 

højere niveau end i jord/gulv-højde, og deres tæer vil i hviletilstand naturligt være krummede. 
Deres velfærd påvirkes negativt, hvis de ikke har denne mulighed, uanset om de er slagtekyllinger, 
centralopdræt, æglæggere, forældredyr eller levekyllinger.  

- Der kan være praktiske vanskeligheder for visse hybrider af slagtekyllinger ved at komme op og 
holde balancen på siddepinde, hvorfor der også findes andre løsninger i form af platforme med 
tilførselsramper, og der findes forskellige designs af siddepinde. Et krav om eleverede hvilepladser 
for alle kan således i langt de fleste tilfælde imødekommes. I økologiske besætninger af 
slagtekyllinger er der krav om at hybriderne skal have en langsommere vækst end ikke-økologiske 
kyllinger, og selvom det i dag er tilladt at de vokser 38g/dag, så må det umiddelbart vurderes at 
de økologiske slagtekyllinger er mere mobile og har stærkere ben og dermed bedre muligheder 
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for at komme op på eleverede hvilepladser med mindre risiko for skader, sammenlignet med de 
ikke-økologiske kyllinger.  

- Der er brug for mere viden om design af forskellige muligheder for eleverede hvilepladser, samt 
indretning af stalde med adgang til eleverede hvilepladser i forskellige højder. 

- Det må vurderes at voksne høns samt slagtekyllinger af en størrelse hvor de normalt slagtes, har 
brug for samme længde siddepind som en æglæggende høne, nemlig 18 cm. Længden kan dog 
være mindre for leve- og slagtekyllinger gennem deres første leveuger, og hvis slagtekyllingerne 
slagtes senere og dermed bliver større, er det relevant at give dem længere siddepinde.  

3.2 Spørgsmål 2 

LBST ønsker en vurdering af hvor meget areal, der er behov for hver pr. fugl, når der er tale 
om mobile huse, der flyttes så ofte, at der mindst er 70 % vegetation jævnfør krav til mobile 
huse i bekendtgørelsen.  

Baggrund for og specifikation af spørgsmålet 
LBST ønsker en vurdering af hvor meget areal, der er behov for pr. fugl, når der er tale om mobile huse, der 
flyttes så ofte, at der mindst er 70 % vegetation jævnfør krav til mobile huse i bekendtgørelsen. 

Nuværende viden på området 
Der foreligger meget lidt systematisk viden om anvendelsen af mobile huse til fjerkræ i Danmark, og der er 
på europæisk plan beskrevet en meget bred vifte af systemer og anvendelsesmuligheder. Nogle mobile 
huse flyttes dagligt eller ugentligt, og andre flyttes få gange om året men henblik på fx at bruge marker, 
som er en del af et sædskifte. Anvendelsen afhænger af en række faktorer, såsom kvaliteten af udearealet, 
dyrenes genotype, årstid, management bl.a. med hensyn til parasitter og rovdyr, samt flokstørrelse. Andre 
faktorer såsom tørke kan have betydning for vegetationens udbredelse (tydeligt illustreret gennem den 
meget tørre sommer 2018). Dyrevelfærdsmæssigt beskrives kvaliteten af udearealet ofte som mere 
betydningsfuldt end størrelsen, dog naturligvis stadig med udgangspunkt i et minimum-areal, som svarer 
til dyrenes størrelse. Alle disse faktorer bør tages i betragtning når man optimerer de ovennævnte faktorer 
i forhold til at øge kyllingernes/ hønernes brug af udearealet ved forskellige former for mobile huse. Studier 
viser at fjerkræ i mobile huse lige efter flytningen vil befinde sig nær huset, og i løbet af tre dage udvide 
området til at omfatte hele området (afhængig af udformning, beskyttelse osv.). Når denne tilvænning har 
fundet sted, er der på baggrund af litteratur og erfaringer grund til antage, at ude-arealet omkring mobile 
huse vil blive brugt af flere dyr i længere tid gennem dagen, sammenlignet med faste huse, da den kortere 
afstand til udgangshullerne inde fra huset og muligvis den mindre flokstørrelse (afhængigt af system, da 
dette også varierer betydeligt) stimulerer flere til at gå ud. Det vil sige, at der også forholdsvis vil blive lagt 
mere gødning på udearealet, og inde-arealet vil blive aflastet og mindre forurenet. Der er derfor som 
udgangspunkt ikke grund til at antage, at udearealets størrelse kan gøres mindre, blot fordi det ligger 
omkring mobile huse, fremfor faste huse. Mobile huse vil dermed være velfærdsforbedrende for dyrene, i 
og med at der er mere aktivitet ude, og mindre gødningsbelastning inde.  

Del-konklusion: arealkrav ved anvendelse af mobile huse 
- Anvendelsen af udearealet omkring mobile huse afhænger af mange forhold såsom udearealets 

kvalitet, dyrenes genotype, årstid, management mht. parasitter og rovdyr, husenes udformning, 
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flokstørrelse. Der er pt. beskrevet en meget bred vifte af mulige udformninger af både mobile 
huse og de tilhørende udearealer, samt flytnings- og foldskifte-strategier.   

- Se endvidere delkonklusioner i afsnittene 3.3 & 3.4 nedenfor, da disse spørgsmål omhandler det 
samme emne. 

- I den detaljerede besvarelse af denne myndighedsopgave vil det være relevant yderligere at 
specificere dette spørgsmål, samt indkredse hvilke kategorier af hønsefugle, der bør være i fokus. 

3.3 Spørgsmål 3 

LBST ønsker specifikt en vurdering af om kravet til udeareal på 4 m2 pr. fugl for æglæggende 
høner kan reduceres ved mobile huse, ligesom det er tilfældet for slagtekyllinger. 

Baggrund og specifikation af spørgsmålet 
Kravene til udearealer for økologiske hønsefugle er fastsat i økologiordningerne samt økologibekendt-
gørelsen. Kravene er 4 m2 pr. fugl for høner og slagtekyllinger. For levekyllinger er kravet på 1 m2 pr. fugl. 
Der er fastsat minimumskrav til vegetation i økologiforordningerne, mens der er i den danske 
bekendtgørelse er fastsat mere detaljerede krav til beplantning. Der er i de gældende regler en undtagelse 
for slagtekyllinger i mobile huse, hvor arealkravet er på 2,5 m2 pr. fugl. LBST ønsker specifikt en vurdering 
af om kravet til udeareal på 4 m2 pr. fugl for æglæggende høner kan reduceres ved mobile huse, ligesom 
det er tilfældet for slagtekyllinger. 

Nuværende viden på området 
Den praktiske anvendelse og måden hvorpå man flytter mobile fjerkræhuse rundt på og mellem 
græsningsarealer, er utrolig forskellig mellem besætninger. Overordnet set fungerer de nuværende 
arealkrav godt ifølge vurdering fra praktikere. Arealet på 4 m2 er i harmoni med de miljømæssige krav, da 
man næppe kan opfylde kravet om max. 170 kg N/ha/år på mindre en 4 m2 per æglæggende høne, og det 
giver samtidig umiddelbart god mening ud fra dyrevelfærdsmæssige hensyn. Det er præciseret i Annex III i 
den gældende EU-forordning (Kommissionens forordning Nr. 889/2008 af 5. september 2008), at de 4m2 
skal være ’m2 areal, der er til rådighed på skift/dyr’, eller udtrykt på engelsk ’m2 of area available in 
rotation/head’). I Vejledningen er dette tolket i Tabel 26.5 side 120: ’Areal, der skal være til rådighed per 
foldskift per dyr’. LBST tolker reglen således, at der altid skal være adgang til 4 m2 udeareal per høne 
(Personlig meddelelse, Landbrugsstyrelsen).   

Set fra en dyrevelfærdsmæssig vinkel kan der være en stor fordel ved mobile huse i og med at flokkene er 
mindre og har kortere afstand til udgangs-hullerne og dermed udearealet. Netop under disse 
omstændigheder er der god grund til at antage, at der vil være flere dyr på arealet på samme tid, hvilket af 
flere årsager må betragtes som en dyrevelfærdsmæssig fordel: 1) dyrene kommer ud hvilket giver 
dyrevelfærdsmæssige fordele i form af øgede muligheder for tilfredsstillelse af adfærdsmæssige behov, 
frisk luft, motion, dagslys, et ikke-forurenet underlag samt vegetation, og 2) inde-arealet belastes mindre 
hvorved gødningsniveauet i strøelsen vil være lavere, og dermed reduceres risikoen for hase- og 
trædepudesvidninger.  

Del-konklusion: Kan kravet om 4m2 per æglæggende høne reduceres?  
Med baggrund i nuværende litteratur er der ingen umiddelbar grund til at antage at kravet om 4 m2 
udeareal (til rådighed per foldskifte per høne) kan reduceres ved brug af mobile huse. Det må derimod 
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vurderes at mobile huse giver velfærdsmæssige fordele for dyrene, i og med at der er grund til at antage at 
et større antal dyr vil benytte udearealet i en længere tidsperiode per dag, hvilket vil have velfærdsmæssige 
fordele for dyrene. Samtidig vil der blive lagt mere gødning på udearealerne, og der er derfor god grund til 
ikke at lempe de nuværende arealkrav.  

3.4 Spørgsmål 4 

LBST ønsker en vurdering af, hvorvidt det er muligt at nedsætte kravet til udearealer for 
slagtekyllinger fx til 1 m2, som det er for levekyllinger, uden at påvirke dyrevelfærden 
negativt, i faste hhv. mobile huse, og under forudsætning af, at udearealet har den fornødne 
beplantning og er attraktivt?    

Baggrund og specifikation af spørgsmålet 
Spørgsmålet var i sin fulde ordlyd: ’LBST ønsker en vurdering af, hvorvidt det er muligt at nedsætte kravet 
til udearealer for slagtekyllinger fx til 1 m2, som det er for levekyllinger, uden at påvirke dyrevelfærden 
negativt? Dette under forudsætning af, at udearealet har den fornødne beplantning og er attraktivt. Der 
ønskes både en vurdering for slagtekyllinger i faste huse og i mobile huse. Vi har nævnt 1 m2 som det er for 
levekyllinger, men har også overvejet 2 m2 – så man vil kunne bibeholde den beplantning som der er 
gældende på nuværende tidspunkt i DK’. 

Nuværende viden på området samt foreløbige antagelser 
Set fra en dyrevelfærdsmæssig betragtning er der ikke noget umiddelbart rationale for at levekyllinger 
skulle nøjes med 1 m2/dyr, da de formodes at være aktive dyr som gerne skulle være i god form som 
forberedelse til et længere liv som æglæggere, og derfor sagtens kunne bruge et større areal, givet at 
arealet er attraktivt og de er stimulerede til udendørs ophold. Dette gælder især, da udvikling af 
skadevoldende adfærd, dvs. fjerpilning og kannibalisme, kan ske i opdrætsperioden for levekyllinger og 
følge med ind i produktionsperioden for æglæggende høner. En udløsende faktor for skadevoldende 
adfærd kan være utilstrækkelige muligheder for fouragering eller for ringe kvalitet af 
fourageringsmaterialet. Kravet om 1 m2 til levekyllinger antages at være begrundet i miljøhensyn, eftersom 
levekyllinger typisk vil bruge omkring 9-10 uger på udearealet og i denne periode leverer mindre gødning 
per dyr, end æg-producerende dyr (som producerer cirka dobbelt så meget gødning). Skulle man således 
tilsvarende overveje at nedsætte arealkravet til slagtekyllinger, bør det ikke referere til at levekyllinger ikke 
har brug for mere, men snarere i miljøkravene. Generelt kan mobile huse siges at have en 
velfærdsfremmende virkning fordi de – som anført i afsnit 2.3 – sandsynligvis stimulerer flere slagtekyllinger 
til at gå ud, fordi der er kortere afstand til udgangene, og der er frisk græs og vegetation udenfor. Som 
påpeget ovenfor, er der således god grund til at antage at de har brug for mindst ligeså meget udeareal ved 
mobile huse, som ved faste huse, totalt set, samt at de af dyrevelfærdsmæssige hensyn også bør have et 
angivet minimum-areal, som de bør have adgang til ad gangen på et hvilket som helst tidspunkt, så de er i 
stand til at udføre alle aspekter af deres naturlige adfærd. I nogle systemer flyttes de mobile huse rundt på 
samme mark, og i andre systemer flyttes dyrene mellem folde eller marker. Da EU-reglerne tolkes forskelligt 
mellem medlemsstater, bør det fremgå meget klart af de danske vejledninger, at ved mobile huse skal de 
specificerede arealer være til rådighed til hver en tid.   

Forholder man sig til dyrevelfærdsmæssige aspekter og konsekvenser af en nedsættelse af arealkrav til 
slagtekyllinger til 1 m2 / dyr, kan man anlægge (mindst) to vinkler i besvarelsen af dette spørgsmål: 
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1. Udgangspunkt i nuværende genotyper og indsats for attraktive udearealer 
Erfaringer viser at slagtekyllinger, også i økologiske besætninger under gældende regler, er langt mere 
aktive i deres første leveuger end sidst i opdrætsperioden, og at aktivitetsniveauet falder med stigende 
kropsvægt. Samtidig viser studier, at unge dyr er mindre tilbøjelige til at søge langt væk fra huset, og at de 
bruger cirka 2 dage efter flytning af det mobile hus, hvor de afsøger det nærmeste areal rundt om huset, 
inden de bevæger sig længere væk. Man kan dermed argumentere for, at det er forholdsvis begrænset hvor 
meget de bruger udearealet i praksis. Hvis kun en lille proportion af den samlede flok går ud, og de ofte 
sidder/ligger mere ned end de fouragerer, på grund af deres kropsvægt og ben-tilstand, så er arealet ikke 
særligt belastet, og de udnytter ikke fuldt ud de 2½ m2, som de har til rådighed. En nedsættelse af 
nettoarealet vil dermed ikke have væsentlige dyrevelfærdsmæssige konsekvenser, fordi de netop alligevel 
ikke benytter sig af muligheden for at komme ud og fouragere og være aktive.  
 
2. Udgangspunkt i en fortsat indsats for at stimulere til øget anvendelse af udearealer og dyr som er i 
stand til at bruge dem fuldt ud 
Tager man derimod udgangspunkt i at fjerkræ er stærkt motiverede og har et naturlige behov for at 
fouragere, indgå i sociale interaktioner, støvbade og i det hele taget være aktive, og mobile huse giver en 
god mulighed for at tilbyde kyllingerne tiltrækkende arealer omkring huset, så vil det være mere 
nærliggende at intensivere indsatsen for at sikre at slagtekyllinger også kan udnytte denne mulighed og 
bruge deres udearealer i større grad. Er udearealet så tiltrækkende, at dyrene stimuleres til at komme ud, 
og er de fysisk i stand til det og motiverede til det, så peger tilgængelig viden på at 1 m2 er alt for lidt til 
aktive dyr, set fra en dyrevelfærdsmæssig synsvinkel. Hvis de bruger udearealet aktivt, vil de også lægge 
meget gødning dér (slagtekyllinger producerer meget gødning pga. af deres forholdsvis høje vækstrate), 
hvilket gør at de nuværende grænser for kg. N/ha. nemt kan blive overskredet. Betragtes problemstillingen 
fra denne vinkel, vil indsatsen og reglerne snarere rette sig mod en øget indsats for at få slagtekyllingerne 
til at søge ud og bruge disse muligheder. Med dette udgangspunkt vil argumentationen således være, at 
arealet bør indrettes efter hvad aktive kyllinger i denne aldersgruppe naturligt ville have behov for, og 
derved målrette indsatsen for at forbedre management-relaterede faktorer inklusiv avl, pasning og 
indretning af udearealer.  

Del-konklusion: nedsættelse af arealet til slagtekyllinger uden at påvirke dyrevelfærden 
negativt?  
Det må foreløbigt konkluderes at det ikke er muligt at nedsætte arealet til slagtekyllinger til 1 m2 uden at 
det har potentielle dyrevelfærdskonsekvenser, udover at det kan have potentielle miljømæssige 
konsekvenser i form af overskridelse af kg N/ha.  

3.5 Spørgsmål 5 

LBST vil gerne have jeres vurdering af, hvorvidt der er alternativer til behandling mod 
parasitter især hos æglæggende høner. Eller om I ser andre løsninger på problematikken. 

Baggrund og specifikation af spørgsmålet 
I den kommende økologiforordning lægges der op til at der ved brug af lægemidler uden tilbageholdelsestid 
skal være 48 timers tilbageholdelsestid. Dette kan muligvis blive et problem i forbindelse med behandling 
mod parasitter, hvorved æg mv. ikke kan have økologisk status i de dage behandlingen varer (fx 5 dage) 
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samt i 48 timer efter. LBST vil gerne have jeres vurdering af, hvorvidt der er alternativer til behandling mod 
parasitter især hos æglæggende høner. Eller om I ser andre løsninger på problematikken.  

Nuværende viden på området  
Enhver fjerkræproduktion vil altid være nødt til at leve med et vist niveau af parasitter, som skal håndteres 
med vægt på managementmæssige tiltag, forebyggelse og generel styrkelse af dyrenes immun-forsvar, 
herunder relevant vaccinering. Der er mange forskellige grupper af parasitter tilstede i økologiske 
hønsefuglebesætninger. Problemer med coccidier (coccidiose) er dog stort set løst gennem vaccine (f.eks. 
Paracox 5 og 8). Ektoparasitten ’rød hønsemide’ er fortsat et stort problem både i konventionel og økologisk 
fjerkræproduktion, hvor der henvises til hygiejne-tiltag, opformering af rovmider, som er naturligt 
forekommende prædatorer, og anvendelse af silica (som er en ikke-medicinsk intervention). Andre nye 
alternative metoder er under undersøgelse, eksempelvis tilstedeværelse af metalledninger med lav strøm, 
som skulle begrænse invasionen af hønsemider. Lægemidler baseret på det aktive stof fluralaner er netop 
introduceret i EU til behandling af blodmider1. Der peges på at disse bør evalueres kritisk, idet de udskilles 
langsomt, findes i forholdsvis høje koncentrationer i blodet efter behandling, samt udskilles blandt andet i 
æggeblommer.  Indvoldsormen Ascaridia galli er meget problematisk eftersom den er hyppigt 
forekommende og er påvist som en af de mest hyppige årsager til sygdom og nedsat velfærd. Derudover 
har fund af spoleormen (Ascaridia galli) i hønseæg ført til et stigende antal forbrugerklager gennem de 
seneste år. Ascaridia galli infektioner kræver normalt kræver behandling hvor flubendazol peges på som 
det eneste effektive på markedet.  

Del-konklusion: Alternative behandlingsmuligheder af parasitter især af æglæggende høner  
- Coccidier kan i dag undgås med levende svækkede vacciner (Paracox 5 og 8), som administreres 

peroralt.  
- Den røde hønsemide er fortsat et stort problem både i økologiske og konventionelle besætninger, 

og problemet kan afhjælpes vha. hygiejne-tiltag, applicering af silica, samt brug af en prædator-
mide (som forekommer naturligt i hønsefuglebesætninger men kan opformeres og indsættes til at 
komme den røde blodmide til livs). Lægemidler indeholdende fluralaner er nyligt introduceret i 
EU, og det påpeges at de bør underkastes kritisk vurdering i forhold til anvendelse i økologiske 
fjerkræbesætninger.  

- I forhold til tarm-parasitten Ascaridia galli, må det hidtil anvendte lægemiddel Flubendazol 
konkluderes at være det eneste effektive og relevante til behandling. Der har været gennemført 
talrige europæiske studier med urter og medicinske planter til behandling og forebyggelse af 
indvoldsorm hos høns, og der er til dato ikke fundet nogen overbevisende løsning.  

- Nylige studier har dog vist at intens overvågning gennem 2 på hinanden følgende gødningsprøver 
af nyligt indsatte flokke har muliggjort en væsentlig nedsættelse både af parasitbyrden og dermed 
af behovet for behandling, som derved kan målrettes stringent til behandling af påviste 
infektioner i en flok.  

                                                           
1 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-
_Opinion/2017/02/WC500221788.pdf  
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-
_Report/2017/02/WC500221753.pdf  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-_Opinion/2017/02/WC500221788.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Maximum_Residue_Limits_-_Opinion/2017/02/WC500221788.pdf
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3.6 Spørgsmål 6:  

Er der en forskel for fuglene afhængigt af om de har kunstigt eller naturligt lys? 

Baggrund og specifikation af spørgsmålet  
I økologiforordningen er der et generelt krav om, at økologiske dyr skal have rigeligt naturligt lys i staldene. 
Det er i den danske bekendtgørelse angivet, at levekyllinger skal have så meget naturligt lys, at man kan 
læse en almindelig tekst i mindst halvdelen af stalden. I produktionen af hønsefugle er der ofte et ønske 
om at regulere lyspåvirkningen. LBST vil gerne have belyst, om naturligt lys har en beviselig gavnlig eller 
negativ effekt på hønsefugle sammenlignet med kunstigt lys.   

Nuværende viden og status 
Kravet om dagslys har – som økologi-reglerne generelt - baggrund i et basalt ønske om at give dyrene så 
naturlige forhold som muligt. Kravet forbinder sig til to aspekter: 

1. Eksponering for dagslys i sig selv, og de mulige virkninger dagslys kan have på fjerkræ. 
2. Ønsket om at lade dyr leve med et ’naturligt nat- og dag-mønster’, dvs. ikke blot give dem adgang 

til dagslys, men også døgnrytme og forskellige niveauer af lysintensitet i forhold til døgn og vejr, 
og i yderste konsekvens følge årets gang.  

 
I denne besvarelse vil kun punkt 1 indgå. Dagenes længde vil under alle omstændigheder blive reguleret i 
produktionsbesætninger. Der er krav om en sammenhængende periode på 8 timer uden brug af kunstigt 
lys (dvs. at perioden med mørke om sommeren vil være kortere end 8 timer, og afhængig af staldforhold 
og kategori af fjerkræ, reguleret ved brug af mørklægningsgardiner). Der er desuden lovmæssige krav om 
lysprogrammer som ved at øge og dæmpe lyset trinvist tilgodeser dyrenes behov for daggry og tusmørke, 
hvor de hhv. kan forberede aktivitet og hvile.    
 
Der er afgørende forskel på naturligt og kunstigt lys for hønsefugles syn, og her spiller især UV-lys en stor 
rolle. Fjerkræets øjne ser alle basis-farver i naturligt dagslys indeholdende UV-lys, i modsætning til kunstigt 
lys, og de opfatter derved flere detaljer i omgivelserne. En del af fjerkrædragtens farver reflekterer desuden 
UV-lys, hvilket giver grund til at antage at UV-lys spiller en afgørende rolle for hønsefuglenes opfattelse af 
hinanden, inklusiv deres parringsadfærd.  
 
Afhængig af glastype i fjerkræhusenes vinduer, begrænses indfald af UV-lys dog betydeligt. Der findes 
mange former for kunstigt lys, og der findes lyskilder som indeholder UV-lys, og andre, som er tætte på 
dagslys i deres spektrum. Mange kunstige lyskilder er dog begrænsede til en del af spektret, hvilket kan 
lægge en dæmper på fuglenes aktivitet og påvirke deres adfærd. Nogle studier finder at nogle typer lyskilder 
og spektre er med til at pacificere fuglene.  
 
Lysstyrken har også betydning. Fuldt sollys angives som adskilligt tusind lux, men i nogle studier beregnes 
fuldt dagslys som 375 lux, hvilket må betegnes som et stærkt lys, sammenlignet med spektret af 
lysintensitet i mange studier (fx 5 vs. 20 eller op til 50 lux). Fjerkræs øjne opfatter lys intenst og studier viser 
at i lys på 20 lux kan fjerkræs øjne opfatte hvad der for menneskeligt øje kan ses ved cirka 50 lux. Nogle 
studier viser samtidigt at deres aktivitetsniveau stiger ved stigende lysintensitet, bl.a. deres søgeadfærd og 
støvbadning. Et højere aktivitetsniveau kan have positiv indflydelse på benproblemer hos slagtekyllinger og 
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generel kondition og sundhed. Endeligt påpeger nogle kilder at naturligt dagslys er jævnt og konstant, 
hvorimod visse lyskilder giver et konstant ’flimrende lys’ – uden at det menneskelige øje er i stand til at 
opfatte denne flimren. Betydningen af dette for dyrenes evne til at skelne nuancer og se tydeligt, er ikke 
klar.  
 
Det anbefales stærkt, at lysindfaldet skal være jævnt. Eventuelle negative konsekvenser af dagslys i 
fjerkræhuse vil fortrinsvist være forbundet med måden hvorpå lyset falder ind, fx i striber eller pletter, som 
kan samle et stort antal dyr med risiko for kvælning (genetisk disposition og andre faktorer kan spille en 
stor rolle for deres tendens til at gøre sådan). Studier af fjerkræ i besætninger med både inde- og udearealer 
viser endvidere at fuglene havde større tilbøjelighed til at gå ud ved høj lysintensitet indenfor, hvilket 
forklaredes ved, at kontrasten var mindre og dermed mindskede fuglenes frygt for at gå ud.  
 
Det kan således foreløbigt konkluderes at et jævnt naturligt dagslys indeholdende UV-lys tillader hønsene 
at se et bredere spektrum af farver og nuancer, og det påvirker dermed deres opfattelse af omgivelserne, 
hvilket kan have en stimulerende effekt på fjerkræs aktivitet samt muligheder for at gennemføre naturlig 
adfærd. Der kan dog peges på talrige forskningsbehov hvis man ønsker en mere præcis klarlægning af 
hvorledes adgang til dagslys påvirker hønsenes velfærd.   

Del-konklusion: Forskel på naturligt og kunstigt lys 
Der er væsentlig forskel for fjerkræs opfattelse af omgivelserne i forskellige lyskilder. Naturligt lys inklusiv 
UV-lys gør det muligt for fjerkræøjet at se et bredere spektrum af farver og nuancer, hvilket blandt andet 
påvirker deres opfattelse af og reaktion på artsfæller, samt søgeadfærd og orientering i omgivelserne.  

LBST udtrykte endvidere ønske om en vurdering fra AU vedrørende mulige måder at kontrollere 
lysmængden på, herunder hvorvidt den er ’tilstrækkelig’. Selve kontrolmetoderne og vurderingen af hvad 
der er tilstrækkeligt er ikke en egentligt forskningsfaglig opgave, men må bero dels på tilgængeligheden af 
pålidelige og praktisk gennemførlige metoder, samt valg som fx tager hensyn til forskellig lysintensitet 
henover året.  

 

3.7 Spørgsmål 7 fokuserer på levekyllinger 

a) Er der udfra hensyn til levekyllingernes velfærd bedst for dem at have et lysprogram? b) Kan 
der i givet fald inkluderes naturligt lys i et sådant lysprogram? c) Vil det være bedst for 
levekyllingers velfærd hvis der arbejdes for, at der etableres særlige regler for lys til 
levekyllinger i stedet for, at de skal overholde det generelle princip om, at der skal være rigeligt 
naturligt lys i stalde til økologiske dyr? d) Er princippet om at der skal være 8 
sammenhængende timers mørke fremmende for velfærden for daggamle kyllinger som evt. 
kunne have en anden dagrytme end ældre fugle … og derfor måske mere hensigtsmæssigt med 
andre intervaller i forhold til lys? 

7a) Er der udfra hensyn til levekyllingernes velfærd bedst for dem at have et lysprogram? 
Det er bedst for levekyllinger – som for fjerkræ i alle aldre – at have en gradvis overgang fra nat til dag og 
fra dag til nat. I de måneder hvor dagene er korte og der er behov for længere lysperioder er det derfor 
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bedst for levekyllingernes velfærd at have et lysprogram som sikrer denne gradvise overgang mellem lys og 
mørke (så de f.eks. kan finde hvilepladser og æde/drikke inden de går til ro). 

7b) Kan der i givet fald inkluderes naturligt lys i et sådant lysprogram?  
Som redegjort for i ovenstående er der væsentlig forskel på forskellige lyskilder for fjerkræs opfattelse af 
omgivelserne. Naturligt lys inkluderer UV-lys, hvilket gør det muligt for fjerkræøjet at se et bredere 
spektrum af farver og nuancer, hvilket blandt andet påvirker deres opfattelse af og reaktion på artsfæller, 
samt søgeadfærd og orientering i omgivelserne, og der er god grund til at levekyllinger har adgang til 
naturligt lys. Lysprogrammer kan hjælpe med at regulere nat og dag for levekyllingerne, således at man kan 
forlænge dagen om vinteren og forkorte natten om sommeren, men lade naturligt lys udgøre den primære 
lyskilde i dagtimerne i økologiske besætninger. Lysprogrammerne kan forholdsvis nemt indrettes til 
økologiske besætninger og tilgodese ønsket om at give alle dyr adgang til naturligt lys. Der er en 
produktionsmæssig udfordring i at unge hønniker går for tidligt i æglægning i perioden hvor dagene bliver 
længere. Der kan derfor være nogle praktiske udfordringer med indrette gardiner/persienner for at sikre at 
de har en længere sammenhængende periode med mørke, og få kyllingerne til at gå til ro indendørs. Dette 
kan f.eks. løses ved at gøre morgenen længere for dyrene, således at de naturligt søger indendørs når 
mørket falder på.    

7c) Vil det være bedst for levekyllingers velfærd hvis der arbejdes for, at der etableres særlige 
regler for lys til levekyllinger i stedet for, at de skal overholde det generelle princip om, at der 
skal være rigeligt naturligt lys i stalde til økologiske dyr? 
Set ud fra forskningsfaglig viden er der ingen grund til at antage, at levekyllingers velfærd vil være bedre 
uden at der er rigeligt naturligt lys i stalde til økologiske dyr.  

7d) Er princippet om at der skal være 8 sammenhængende timers mørke fremmende for 
velfærden for daggamle kyllinger som evt. kunne have en anden dagrytme end ældre fugle … 
og derfor måske mere hensigtsmæssigt med andre intervaller i forhold til lys? 
Daggamle og unge kyllinger vil naturligt have mange flere hvileperioder i løbet af døgnet, som 
imødekommes ved at hønen kalder dem til sig og giver dem en vis grad af mørke samt varme og beskyttelse, 
sådan at de kan hvile uforstyrrede. Denne mulighed eksisterer ikke i store flokke hvor kyllingerne ikke er 
sammen med deres mor, og kunne muligvis imødekommes ved intermitterende lysperioder. Der ligger en 
del ældre beskrevet forskning på området, især for slagtekyllinger, som især retter sig mod vækst og 
produktionsoptimering, og mindre omkring dyrenes behov og velfærd. Dog kan man udfra forskningsfaglig 
viden sige at kyllingernes rytme og behov ændrer sig forholdsvis hurtigt henover tid, og såfremt man ønsker 
at indrette optimale lysprogrammer, som tilgodeser dette, bør det tage hensyn til dette og indrettes således 
at lysprogrammet udvikler sig henover kyllingernes første leveuger. En anden mulighed er at tilbyde helt 
unge kyllinger skjulesteder i form af kunstige kyllingemødre, som imiterer skrukhønen, hvor kyllingerne kan 
søge ind i mørke og varme i mindre grupper. Dette giver dem mulighed for at imødekomme behovet for 
hvileperioder i dagtimerne.    
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Appendix 1: Definitioner  
Centralopdræt: Mindst 3 dage gamle kyllinger bestemt til produktion af økologiske formeringsdyr. 

Formeringsdyr / forældredyr: Høns, avlshaner og -høner bestemt til produktion af økologiske rugeæg. 

Langsomt voksende slagtekyllingehybrider: Defineres i den danske lovgivning og vejledning til økologisk 
produktion som kyllinger med en væksthastighed, der gennemsnitligt over 3 på hinanden følgende hold 
ikke overstiger 38 gram pr. dyr pr. dag.  

Levekyllinger: Kyllinger indtil 18. leveuge, der skal indgå i en æglæggende produktion. 

Nettoareal: Et areal med en bredde på mindst 30 cm, en hældning på højst 14 % og en frihøjde på mindst 
45 cm, som dyrene til enhver tid har adgang til. Det indgår i de økologiske regler at dette kan regnes med i 
det areal, som dyrene skal have til rådighed, dog må der højest være 3 etager inklusiv gulvet. 

Rugeæg: Æg til rugning med henblik på produktion af økologiske kyllinger, enten slagtekyllinger eller 
levekyllinger. 

Slagtekyllinger: Kyllinger bestemt for slagtning og konsum. I økologisk produktion skal de som grundregel 
komme fra økologisk produktion og dermed have økologiske forældredyr. Hvis de kommer fra ikke-
økologiske forældredyr, skal man overholde en omlægningstid på 70 dage. Har man ikke slagtekyllinger af 
såkaldt ’langsomt voksende slagtekyllingeracer’ må man ikke slagte dem inden de er 81 dage gamle. 

Tomgangsperiode: En periode, hvor der ikke må være fjerkræ i udearealet eller i huset. Lovmæssigt pt 14 
dage inden indsættelse af nyt hold. 

Veranda: Et overdækket område med fuldt dagslys og som regel temperaturer der svarer mere til ude-
temperaturene end til indetemperaturerne. Veranda-området kan også regnes med i nettoarealet under 
forudsætning af, at dyrene til hver en tid har adgang til det.   

Æglæggere: Høner i konsumægsproduktionen.  
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Appendix 2: Personer inddraget gennem deltagelse i interview til 
baggrunds-research 
 

Lindsay K. Whistance, Elm Farm, UK.  

Anja Brinch Riber, ANIS, AU, DK.  

Sanna Steenfeldt, ANIS, AU, DK. 

Veronika Maurer, FiBL, Schweiz 

Niels Finn Johansen, SEGES, Danmark. 

Niels Christian Kyvsgaard, Lægemiddelstyrelsen, tidligere forsker ved Københavns Universitet, indenfor 
fjerkræ-parasitologi.  

Monique Bestman, Louis Bolk Institute, The Netherlands 

Ricarda Engberg, ANIS, AU, DK 
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Appendix 3: Liste over baggrundslitteratur  
EGTOP rapport om fjerkræ, gældende økologiforordninger, den nyligt vedtagne forordning (den har ikke 
fået et nummer endnu), den danske økologibekendtgørelse og økologilov var vedlagt bestillingen. Tidligere 
myndighedsopgaver i forbindelse med fjerkræ er gennemgået. Derudover er nedenstående litteratur 
inddraget og gennemlæst i forbindelse med besvarelsen. Et nærmere review med kildeangivelse kan indgå 
i den udvidede besvarelse, hvis dette ønskes.  

Siddepinde 

Almeida, G.F.d., Hinrichsen, L.K., Horsted, K., Thamsborg, S.M. and Hermansen, J.E. (2012). Feed intake 
and activity level of two broiler genotypes foraging different types of vegetation in the finishing period. 
Poultry Science, 91, 2105-2113. (doi.org/10.3382/ps.2012-02187) 

Bailie, C. L. and O’Connell, N. E. (2015). The influence of providing perches and string on activity levels, 
fearfulness and leg health in commercial broiler chickens. Animal, 9, 660-668. 
(doi.org/10.1017/S1751731114002821) 

Bailie, C. L., Baxter, M. and O’Connell, N. E. (2018). Exploring perch provision options for commercial 
broiler chickens. Applied Animal Behaviour Science, 200, 114-122. 
(doi.org/10.1016/j.applanim.2017.12.007) 

Enneking, S. A., Cheng, H. W., Jefferson-Moore, K. Y., Einstein, M. E., Rubin, D. A. and Hester, P. Y. (2012). 
Early access to perches in caged White Leghorn pullets. Poultry Science, 91, 2114–2120. 
(doi.org/10.3382/ps.2012-02328) 

Gebhardt-Henrich, S. G., Toscano, M. J. and Würbel, H. (2017). Perch use by broiler breeders and its 
implication on health and production. Poultry Science, 96, 3539–3549. (doi.org/10.3382/ps/pex189) 

Kiyma, Z., Küçükyılmaz, K. and Orojpour, A. (2016). Effects of perch availability on performance, carcass 
characteristics, and footpad lesions in broilers. Archives Animal Breeding, 59, 19-25. 
(doi.org/10.5194/aab-59-19-2016) 

Malchow, J., Berk, J., Puppe, B. and Schrader, L. (2018). Perches or grids? What do rearing chickens 
differing in growth performance prefer for roosting? Poultry Science, 320, 1-10. 
(doi.org/10.3382/ps/pey320) 

Nielsen, B.L., Thomsen, M.G., Sørensen, P. and Young, J.F. (2004). Feed and strain effects on the use of 
outdoor areas by broilers. British Poultry Science, 44, 161-169. 

Norring, M., Kaukonen, E. and Valros, A. (2016). The use of perches and platforms by broiler chickens. 
Applied Animal Behaviour Science, 184, 91-96. (doi.org/10.1016/j.applanim.2016.07.012) 

Rodriguez-Aurrekoetxea, A., Leone, E. H. and Estevez, I. (2015). Effects of panels and perches on the 
behaviour of commercial slow-growing free-range meat chickens. Applied Animal Behaviour Science, 165, 
103-111. (doi.org/10.1016/j.applanim.2015.02.004) 

 

 



17 
 

Dagslys 

Bennett, A. T. D. and Cuthill, I. C. (1993). Ultraviolet Vision in Birds: What is its Function? Pergamon, 1471-
1478. (doi.org/10.1016/0042-6989(94)90149-X) 

Bergmann, S., Schwarzer, A., Wilutzky, K., Louton, H., Bachmeier, J., Schmidt, P., Erhard, M. and Rauch, E. 
(2017). Behavior as welfare indicator for the rearing of broilers in an enriched husbandry environment—A 
field study. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, 19, 90-101. 
(doi.org/10.1016/j.jveb.2017.03.003) 

Khalil , H. A., Hanafy, A. M. and Hamdy, A. M. M. (2016). Effect of Artificial and Natural Day Light 
Intensities on some Behavioral Activities, Plumage Conditions, Productive and Physiological Changes for 
Japanese Quail. Asian Journal of Poultry Science, 10, 52-63. (doi.org/10.3923/ajpsaj.2016.52.63) 

Maddocks, S. A., Cuthill, I. C., Goldsmith and A. R., Sherwin, C. M. (2001). Behavioural and physiological 
effects of absence of ultraviolet wavelengths for domestic chicks. Animal Behaviour, 62, 1013–1019. 
(doi:10.1006/anbe.2001.1842) 

Mohammed, H., Ibrahim, M. and Saleem, A.-S. (2016). Effect of different light intensities on performance, 
welfare and behavior of turkey poults. Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, 3, 18-23. 
(doi.org/10.5455/javar.2016.c126) 

Mohammed, H. H., Grashorn, M. A. and Bessei, W. (2010). The effects of lighting conditions on the 
behaviour of laying hens. Archiv für Geflügelkunde, 74, 197- 202. 

Prescott, N. B., Wathes, C., and Jarvis, J. R. (2003). Light, vision and the welfare of poultry. Animal welfare, 
12, 269-288. 

Reuvekamp, B. F. J. and Niekerk, T. C. G. M. van (2010). Daglichtmanagement bij (opfok)leghennen. 
Rapport / Wageningen UR Livestock Research, 387, 1-80. 

 

Ude-arealer 

Knierim, U. (2006). Animal welfare aspects of outdoor runs for laying hens: a review. NJAS - Wageningen 
Journal of Life Sciences, 54, 133-145. (doi.org/10.1016/S1573-5214(06)80017-5) 

Rodriguez-Aurrekoetxea, A., Leone, E. H. and Estevez, I. (2014). Environmental complexity and use of 
space in slow growing free range chickens. Applied Animal Behaviour Science, 161, 86-94. 
(doi.org/10.1016/j.applanim.2014.09.014) 

Stadigab, L. M., Rodenburg, T. B., Ampe, B., Reubens, B. and Tuyttens, F. A. M. (2017). Effect of free-range 
access, shelter type and weather conditions on free-range use and welfare of slow-growing broiler 
chickens. Applied Animal Behaviour Science, 192, 15-23. (doi.org/10.1016/j.applanim.2016.11.008) 

Yngvesson, J., Wedin, M., Gunnarsson, S., Jönsson, L., Blokhuis, H. and Wallenbeck, A. (2018). Let me 
sleep! Welfare of broilers (Gallus gallus domesticus) with disrupted resting behavior. Journal Acta 



18 
 

Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science, 67, 123-133. 
(doi.org/10.1080/09064702.2018.1485729) 

Zeltner, E. and Hirt, H. (2003). Effect of artificial structuring on the use of laying hen runs in a free-range 
system. British Poultry Science, 44, 533-537. (doi.org/10.1080/00071660310001616264) 

 

Unge kyllinger / levekyllinger 

Janczak, A.M. & Riber, A.B. 2015. Review of rearing-related factors affecting the welfare of laying hens. 
Poultry Science, 94, 1454-1469 

Johansen, Niels Finn; Mørch, Susanne; Clausen, Tina; Riber, Anja Brinch, 2013. Forbedret miljø og 
dyrevelfærd ved brug af kyllingemødre i opdræt. Dansk Erhvervsfjerkræ 5, 15. maj, Bind 5, Nr. 42. årgang, 
05.2013, s. 316-318 

Tahamtani, Fernanda M.; Hinrichsen, Lena K.; Riber, Anja B. 2018. Laying hens performing gregarious 
nesting show less pacing behaviour during the pre-laying period. Applied Animal Behaviour Science, 202, 
46-52 

Riber, Anja Brinch; Nielsen, Birte Lindstrøm; Ritz, Christian; Forkman, Björn, 2007. Diurnal activity cycles 
and synchrony in layer hen chicks (Gallus gallus domesticus). Applied Animal Behaviour Science, Bind 3-4, 
Nr. 108, 276-287 

Jensen, Anja Brinch; Forkman, Björn; Ritz, Christian, 2005. Activity cycles and synchrony in layer hen 
chicks. Proceedings of the 17th Nordic Symposium of the ISAE. 2005, 23-24  

Jensen, Anja Brinch; Forkman, Björn, 2005. Chicks from synchronized groups show less feather pecking as 
adults. Proceedings of the 7th European Symposium on Poultry Welfare. 2005. 285-286 


	Følgebrev180219
	Notat-fjerkræ_180219
	Sammendrag og konklusioner
	1. Baggrund for bestillingen
	2. Materiale til løsning af opgaven
	3. Besvarelse
	3.1 Spørgsmål 1
	LBST ønsker en angivelse af, hvorvidt der er et behov for siddepinde for andet end æglæggende høner og levekyllinger, dvs. slagtekyllinger, forældredyr samt centralopdræt
	Baggrund for og specifikation af spørgsmålet
	Nuværende viden på området

	Del-konklusion: behov for siddepinde

	3.2 Spørgsmål 2
	LBST ønsker en vurdering af hvor meget areal, der er behov for hver pr. fugl, når der er tale om mobile huse, der flyttes så ofte, at der mindst er 70 % vegetation jævnfør krav til mobile huse i bekendtgørelsen.
	Baggrund for og specifikation af spørgsmålet
	Nuværende viden på området

	Del-konklusion: arealkrav ved anvendelse af mobile huse

	3.3 Spørgsmål 3
	LBST ønsker specifikt en vurdering af om kravet til udeareal på 4 m2 pr. fugl for æglæggende høner kan reduceres ved mobile huse, ligesom det er tilfældet for slagtekyllinger.
	Baggrund og specifikation af spørgsmålet
	Nuværende viden på området

	Del-konklusion: Kan kravet om 4m2 per æglæggende høne reduceres?

	3.4 Spørgsmål 4
	LBST ønsker en vurdering af, hvorvidt det er muligt at nedsætte kravet til udearealer for slagtekyllinger fx til 1 m2, som det er for levekyllinger, uden at påvirke dyrevelfærden negativt, i faste hhv. mobile huse, og under forudsætning af, at udearea...
	Baggrund og specifikation af spørgsmålet
	Nuværende viden på området samt foreløbige antagelser

	Del-konklusion: nedsættelse af arealet til slagtekyllinger uden at påvirke dyrevelfærden negativt?

	3.5 Spørgsmål 5
	LBST vil gerne have jeres vurdering af, hvorvidt der er alternativer til behandling mod parasitter især hos æglæggende høner. Eller om I ser andre løsninger på problematikken.
	Baggrund og specifikation af spørgsmålet
	Nuværende viden på området

	Del-konklusion: Alternative behandlingsmuligheder af parasitter især af æglæggende høner

	3.6 Spørgsmål 6:
	Er der en forskel for fuglene afhængigt af om de har kunstigt eller naturligt lys?
	Baggrund og specifikation af spørgsmålet
	Nuværende viden og status

	Del-konklusion: Forskel på naturligt og kunstigt lys

	3.7 Spørgsmål 7 fokuserer på levekyllinger
	a) Er der udfra hensyn til levekyllingernes velfærd bedst for dem at have et lysprogram? b) Kan der i givet fald inkluderes naturligt lys i et sådant lysprogram? c) Vil det være bedst for levekyllingers velfærd hvis der arbejdes for, at der etableres ...
	7a) Er der udfra hensyn til levekyllingernes velfærd bedst for dem at have et lysprogram?
	7b) Kan der i givet fald inkluderes naturligt lys i et sådant lysprogram?
	7c) Vil det være bedst for levekyllingers velfærd hvis der arbejdes for, at der etableres særlige regler for lys til levekyllinger i stedet for, at de skal overholde det generelle princip om, at der skal være rigeligt naturligt lys i stalde til økolog...
	7d) Er princippet om at der skal være 8 sammenhængende timers mørke fremmende for velfærden for daggamle kyllinger som evt. kunne have en anden dagrytme end ældre fugle … og derfor måske mere hensigtsmæssigt med andre intervaller i forhold til lys?


	Appendix 1: Definitioner
	Appendix 2: Personer inddraget gennem deltagelse i interview til baggrunds-research
	Appendix 3: Liste over baggrundslitteratur


