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Justitsministeriet 

Høringssvar over arbejdsgrupperapport om hold af slagtekalkuner 

- Journalnr. 2008-5401-0047 

 

 
 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, har haft 

ovennævnte arbejdsgrupperapport i høring.  

 

Vi finder, at arbejdsgrupperapporten giver en grundig og seriøs gennemgang 

af problemstillinger omkring hold af kalkuner til trods for, at der kun findes 

begrænset dokumentation for indflydelsen af forskellige miljøfaktorer på dy-

renes velfærd. 

 

I rapporten nævnes 10-15 år gamle tal fra Sverige og Tyskland for trædepude-

svidninger, der tyder på, at trædepudesvidninger i disse lande har udgjort et 

betydeligt velfærdsproblem hos kalkuner (side 25-26). Senere i rapporten 

nævnes, at området ikke umiddelbart er velegnet til regulering, når kalkuner-

ne ikke slagtes i DK (5.14.3.). Vi er bekendt med, at de danske producenter er 

underlagt kontrolbesøg fra Tyskland, også i form af uanmeldte besøg, og at 

kontrollen omfatter både dyr og udstyr. Muligvis er denne kontrol tilstrække-

lig, men på baggrund af den tidligere høje forekomst af trædepudesvidninger i 

vores nabolande kunne det overvejes, om trædepudesvidninger kan begræn-

ses ved andre tiltag end vurdering af trædepudesvidninger på slagteriet. 

 

Det fremgår af rapporten, at blandt andet de velfærdsmæssige konsekvenser 

af arealtildeling er ringe belyst. Der synes ikke at foreligge dokumentation, 

der begrunder konkrete anbefalinger til belægningsgrad ud fra en dyrevel-

færdsmæssig synsvinkel. Dødeligheden ved forskellige belægningsgrader er 

ikke et entydigt mål for dyrevelfærd, idet f.eks. adfærdsytringer og stressni-

veau kan være væsentligt påvirket ved social belastning uden, at dette nød-

vendigvis ytrer sig i forøget dødelighed. 

 

I forbindelse med arealtildeling skal vi gøre opmærksom på, at formulering af 

den af flertallet i arbejdsgruppen foreslåede §7, stk. 2 i Udkast til lov om hold 

af slagtekalkuner og §7 i Udkastet til bekendtgørelse om hold af slagtekalku-

ner virker indforstået. I bemærkningerne til lovudkastet nævnes et eksempel, 
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der giver grund til at tro, at der med ’den gennemsnitlige belægning’ menes 

den maksimale gennemsnitlige belægning for det aktuelle hold og de to for-

udgående hold kalkuner i samme hus. 

 

I bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser § 14 og i Udkast til be-

kendtgørelse om hold af slagtekalkuner § 6 fastsættes krav til plads omkring 

runde fodertrug. Det vil være ønskeligt, om der også fastsættes mindstekrav 

til ædeplads for fodertrug med anden udformning, om end sådanne i praksis 

er sjældne i dag. 

 

Kravet om imitation af skumring og dæmring synes hensigtsmæssigt. Vi deler 

arbejdsgruppens opfattelse (side 36) af, at der bør være opmærksomhed på, 

at der kan blive behov for at stille krav om jævn lysfordeling i forbindelse med 

skumring og dæmring, hvis der i praksis viser sig problemer med, at kalku-

nerne samles i områderne med lys.  

 

Høringssvaret er udarbejdet af seniorforsker og temakoordinator for husdyr, 

Karin H. Jensen, med bidrag fra seniorforsker Sanna Steenfeldt, begge Insti-

tut for Husdyrbiologi og –sundhed. Eventuelle opfølgende spørgsmål kan ret-

tes til Karin H. Jensen på tlf. 8999 1313. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 

 

 


