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Justitsministeriet 
 
 
 
 
 
 
Vedr. evaluering af den danske lovgivning om slagtekyllinger og 
implementering af slagtekyllingedirektivet. 
 
I henhold til skrivelse af 7. oktober 2008 anmoder Justitsministeriet Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, om en 
evaluering af den danske lovgivning om slagtekyllinger og implementering 
af slagtekyllingedirektivet. Vi har i denne forbindelse nedenstående 
kommentarer: 

DJF (tidligere Danmarks JordbrugsForskning) deltog i den arbejdsgruppe, 
som forestod udarbejdelsen af det oprindelige lovforslag til Lov om hold af 
slagtekyllinger, og har derigennem bidraget med den forskningsmæssige 
viden, der danner baggrund for dele af loven. Efterfølgende har DJF været 
involveret i forsøg med slagtekyllinger, der undersøgte forskellige 
lysprogrammer til slagtekyllinger, og DJF forestår den regelmæssige 
kalibrering af de personer, der bedømmer trædepuder på slagterierne. 

Det er vores opfattelse, at det nugældende danske regelsæt generelt har 
virket efter hensigten, og at der især på trædepudesundheden er sket 
væsentlige forbedringer som en direkte konsekvens af lovens indførelse.  

I det følgende gives overordnede kommentarer for de områder, hvor 
divergensen mellem den danske lov/bekendtgørelse og reglerne i EU 
direktivet kan påvirke dyrevelfærd direkte.  

Vi ser frem til at deltage i en møderække om evaluering af den danske 
lovgivning om slagtekyllinger og om implementering af 
slagtekyllingedirektivet og kan i denne forbindelse bidrage med mere 
detaljerede redegørelser. 

Adgang til foder 

I EU direktivets bilag 1, stk. 2 står, at der skal være ”adgang til foder enten 
permanent eller ved fodertid”. I den danske lovs §8 er det indskærpet, at 
slagtekyllingerne skal have ”adgang til tilstrækkelig foderplads”.   

Af dyrevelfærdsmæssig grunde bør den danske regel bibeholdes og 
eventuelt præciseres ved en kvantificering af begrebet ”tilstrækkelig”. Dette 
er især vigtigt set i forhold til den nuværende danske brug af 
lysprogrammer, hvor der er perioder med mørke i op til 8 timer i træk, idet 
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der kan opstå konkurrencen om adgang til truget umiddelbart efter, at lyset 
tændes, hvis der ikke er tilstrækkeligt antal trugpladser.  
Lysintensitet 

EU direktivet stiller i Bilag 1, stk. 6, krav om mindst 20 Lux i fuglenes 
øjenhøjde i mindst 80% af arealet. Dette krav er mildere end det danske 
krav i bekendtgørelsens §4, hvor der står, at lysintensiteten ”over alt i 
huset” ikke må være under 20 Lux, målt i dyrenes øjenhøjde (med 
undtagelse af skumrings- og dæmringsperioder nævnt i §5).   

EU direktivets formulering er mere realistisk, idet det danske krav, ”over 
alt i huset”, i praksis ikke kan efterkommes, idet f.eks. trug kaster skygger.  

Lysprogram 

EU-direktivets foreslår mindst 6 timers mørke fra senest 7. levedøgn til 3 
dage før slagtning, hvoraf mindst 4 timer skal være uafbrudt mørke. I de 
nugældende lysprogrammer i dansk lovgivning opereres med forskellige 
varigheder af mørkeperioden set hen over 3 faser i vækstperioden. EU-
direktivets regler er mindre restriktive end de danske i fase 1 og en del af 
fase 2, hvorefter de bliver lidt mere restriktive end de danske regler.  

Baggrunden for de danske regler er, at en sammenhængende periode med 
mørke bedre sikrer kyllingerne hvile og gør dem mere aktive i den periode, 
hvor det er lyst. Sidstnævnte vil, især tidligt i vækstperioden, være 
forbedrende for kyllingernes benstyrke, der ved indførelsen af de danske 
regler udgjorde et betydeligt velfærdsproblem (s. 31 i Slagtekyllinger, 
delrapport afgivet af JM’s arbejdsgruppe om slagtefjerkræ). I mellemtiden 
er forekomsten af den tidligere hyppige benlidelse, Tibial Dyschondroplasi, 
reduceret til næsten nul i moderne slagtekyllingeafstamninger. 
Reduktionen synes primært at skyldes tiltag gennem avl frem for ændrede 
lysprogrammer.  

Nyere undersøgelser har vist, at der kan være øget risiko for 
trædepudesvidninger forbundet med de lange sammenhængende 
mørkeperioder (Sørensen et al., 2003).  Desuden tilpasser kyllinger med 
sammenhængende mørkeperioder på hhv. 4 og 8 timer deres ædeadfærd til 
mørkeperiodens længde, idet kyllinger med 8 timers sammenhængende 
mørkeperiode frem for 4 timers sammenhængende mørkeperiode æder 
signifikant mere foder umiddelbart før mørkeperiodens begyndelse med 
deraf følgende øget risiko for foderkonkurrence ved et uændret antal 
trugpladser (Duve et al., 2008). 

Set i lyset af, at de senere undersøgelser peger på, at lange mørkeperioder 
kan have negative konsekvenser for kyllingers velfærd under 
produktionsforhold samt det forhold, at normal øjenudvikling hos 
kyllinger kræver at de har mindst 4 timers mørke i træk og på samme tid 
hver dag (Li et al., 1995, 2000), vil overgang til reglerne i EU direktivet være 
hensigtsmæssig ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt, ligesom de vil 
være væsentligt simplere at administrere.  
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Trædepudeundersøgelse 

EU-direktivet medtager ikke trædepudeundersøgelser som en 
kontrolparameter, mens den nuværende danske lovgivning inkluderer en 
rutinemæssig undersøgelse af en stikprøve af fødder fra alle slagtede hold 
af kyllinger.  

De danske regler har medført, at andelen af fødder, der scorer 2 er 
reduceret væsentligt (se figur 1 og 2), og at fødderne, der scorer 1, for de 
flestes vedkommende er i den milde halvdel af 1-kategorien (dvs. tættere 
på 0 end på 2).   

De danske regler har således bevirket en markant forbedring i 
trædepudernes tilstand, og trædepudeundersøgelser som en 
kontrolparameter bør derfor bibeholdes. 

Belægningsgrad 

EU-direktivet lægger op til, at producenterne skal opfylde visse krav for at 
få lov til at have en belægningsgrad over 33kg/m2, og at belægningsgraden 
maksimalt må være 42kg/m2 (artikel 3, stk. 3 og 5). Det danske regelsæt 
tillader maksimalt 40kg/m2. Om end dette umiddelbart ser ud som om, at 
EU-direktivet er mere restriktivt end de danske regler, vil det i praksis 
snarere være omvendt. 

EU-direktivets skærpede krav op til en belægning på 39kg/m2 omfatter 
mht. indhusningsforholdene krav til temperatur, luftfugtighed og 
luftkvalitet, som rimeligvis allerede burde være tilstede og/eller må 
forventes at være let gennemførlige under danske forhold. Kravene for 
anvendelse af en belægningsgrad på 42kg/m2 er i det væsentligste en lav 
dødelighed i de sidste 7 hold. I praksis må EU-direktivet derfor forventes at 
medføre lempeligere regler for størstedelen af produktionen end de 
nugældende danske regler.  

En højere belægningsgrad vil alt andet lige begrænse kyllingernes plads og 
adgang til ressourcer, og øge risikoen for trædepudesvidninger. En 
stigning fra 40 til 42 kg/m2 tillader en stigning fra 18 til 19 kyllinger pr. m2 
for slagtekyllinger med en slagtevægt på 2,2 kg. 

Efterfølgelse af EU-direktivet kombineret med fastholdelse af de strengere 
danske regler mht. maksimum grænse for belægning på 40kg/m2 vil være 
hensigtsmæssig ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt.  

Kastrering af kyllinger (Kapunisering) 

I EU direktivets bilag 1 stk. 12 gives der tilladelse til, at medlemsstaterne 
kan tillade kastrering af kyllinger.  Såfremt dette ikke allerede er forbudt, 
bør det sikres, at dette ikke tillades i Danmark uden forudgående 
bedøvelse, da dette er et dybdeliggende operativt indgreb, idet 
hanekyllingernes testikler ligger i den dorso-centrale del af kropshulen. 
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Figur 1. Fordeling af fødder på point-score 0, 1 og 2 i august måned i 2001-

2008. Målingen i august 2001 er foretaget inden lovens ikrafttræden. 



 

 

DET 
JORDBRUGSVIDENSKABELIGE 
FAKULTET (DJF)        
                                             
                                             
                                             
 

5 

0 1 2
Fordeling i februar  på score

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

% fødder

2002

2003

2004
2005
2007
2006
2008

 
Figur 2. Fordeling af fødder på point-score 0, 1 og 2 i februar måned i 2002-

2008. 
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