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Justitsministeriet 

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af 
lov om hold af slagtekyllinger, udkast til bekendtgørelse om 
slagtekyllinger og rugeægsproduktion og udkast til bekendtgø-
relse om uddannelse og kvalifikationer ved hold af slagtekyllin-
ger 

 
Udkastene implementerer slagtekyllingedirektivet i dansk ret, men bibehol-
der på væsentlige punkter de gældende danske regler, selvom dette indebærer 
en skærpelse set i forhold til slagtekyllingedirektivet. Dette gælder bl.a. bibe-
holdelse af en maksimal gennemsnitlig belægningsgrad på 40 kg/m2 supple-
ret med krav om, at belægningsgraden ikke på noget tidspunkt må overstige 
42 kg/ m2, samt skærpede regler set i forhold til slagtekyllingedirektivet for at 
kunne opnå tilladelse til høje maksimale belægningsgrader. Det Jordbrugsvi-
denskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet, finder dette hensigtsmæs-
sigt ud fra en dyrevelfærdsmæssig synsvinkel.  
 
Vi skal dog bemærke, at det er vanskeligt at vurdere konsekvensen af kravet i 
§ 7 b nr. 2 om, at bedriften skal drives i overensstemmelse med retningslinjer 
for hold af slagtekyllinger, udarbejdet af Det Danske Fjerkræraad, idet disse 
endnu ikke er udarbejdet. Tilsvarende skal bemærkes, at kravet i §7 b nr. 1 
forudsætter, at fødevareregionen – hvis der ikke er foretaget nogen kontrol af 
bedriften inden for de seneste 2 år – foretager en kontrol med bedriften, men 
at nedskrevne regler for dette i øvrigt ikke fremgår. 
 
DJF finder det hensigtsmæssigt, at trædepudevurderingen er bibeholdt i den 
danske lovgivning, idet denne har resulteret i en markant reduktion i både 
milde og svære trædepudesvidninger. Vi mener imidlertid ikke, at den fore-
slåede ændring af reglerne om pointgivningen ved trædepudevurderingen i 
’Udkast til bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion’, 
§11 stk. 2, er hensigtsmæssig. Nedsættelse af point-værdien fra 1 til 0,5 for de 
fødder, der ligger i den midterste scoringskategori, indebærer en accept af en 
øget forekomst af både milde og svære trædepudesvidninger, da det er den 
samlede trædepudesum, der er afgørende for udløsning af konsekvenser, og 
denne er uændret (§11 stk. 3-5). Den ændrede pointgivning indeholder derfor 
en risiko for at føre til øget forekomst af trædepudesvidninger. 
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Justitsministeriet 

Uddybning af høringssvar vedrørende udkast til forslag til 
lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger, udkast til 
bekendtgørelse om slagtekyllinger og rugeægsproduktion 
og udkast til bekendtgørelse om uddannelse og kvalifika-
tioner ved hold af slagtekyllinger 
 
I forlængelse af telefonsamtale med fuldmægtig Christian Wiese 
Svanberg, Dyrevelfærdskontoret, Justitsministeriet (JM), d. 19/1-
2010 fremsendes hermed uddybende kommentarer til Det Jord-
brugsvidenskabelig Fakultets høringssvar af 18/1-2010 vedr.  udkast 
til forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger, ud-
kast til bekendtgørelse om slagtekyllinger og rugeægsproduktion og 
udkast til bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationer ved hold 
af slagtekyllinger. 
 
Baggrunden for fremsendelse af uddybende kommentarer er, at vi 
af JM er blevet gjort opmærksom på, at vores kommentar til point-
givningen ved trædepudevurderingen (3. afsnit i høringssvaret) kan 
opfattes som værende i modstrid med de synspunkter, DJF’s repræ-
sentant i evalueringsgruppen tilkendegav. Vi finder det derfor rele-
vant at præcisere, at der ikke er tale om en faglig uenighed, men at 
vi i høringssvaret alene ønsker at gøre opmærksom på, at forslaget, 
som det ligger nu, indebærer en utilsigtet risiko for at føre til en øget 
forekomst af trædepudesvidninger. Dette er alene en beregnings-
teknisk problemstilling. 
 
Vi er enige med evalueringsgruppen i, at der kan være god grund til 
at reducere vægtningen af milde trædepudesvidninger, da dette gi-
ver rum for en øget forekomst af milde trædepudesvidninger, der 
ikke anses for at være et væsentligt velfærdsmæssigt problem.  
 
En nedsættelse af point-værdien fra 1 til 0,5 for milde trædepude-
svidninger under bibeholdelse af en uændret konsekvensgrænse på 
en trædepudesum på 40 point, kan imidlertid betyde, at der i nogle 
tilfælde vil forekomme både flere milde og flere svære trædepude-
svidninger end i dag, før konsekvensgrænsen overskrides.  
 



 
 

   

Side 2/2 

 

 
 
 

Forudsat en konsekvensgrænse på 40 point og en forekomst af mil-
de svidninger, der 3,7 gange større end forekomsten af svære svid-
ninger (som tallene fra handlingsprogrammet viser), vil konsekven-
serne efter de nugældende regler udløses ved forekomst af 26 milde 
og 7 svære trædepudesvidninger. Under samme forudsætninger vil 
konsekvenserne efter de foreslåede regler først udløses ved fore-
komst af 38,4 milde og 10,4 svære trædepudesvidninger – eller ved 
en forekomst, der er næsten ½ gang højere for begge grader af træ-
depudesvidninger end i dag.  Den forudsatte forekomst af hhv. mil-
de og svære trædepudesvidninger svarer som nævnt i det væsentlig-
ste til den gennemsnitlige forekomst i danske slagtekyllingeproduk-
tion i de seneste år, men der er ikke taget hensyn til variationen i 
den relative forekomst mellem producenter. 
 
Det vil være muligt ud fra eksisterende data fra trædepudevurderin-
gerne at beregne en konsekvensgrænse, der tager højde for det 
nævnte problem ved udnyttelse af det allerede eksisterende erfa-
ringsgrundlag, herunder variation i den relative forekomst mellem 
producenter. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Hjelholt Jensen  
Seniorforsker, temakoordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
vedr. Husdyr 
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Udarbejdelse af høringssvaret er forestået af Temakoordinator for husdyr, se-
niorforsker Karin Hjelholt Jensen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Elmholt  
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
 


