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Ny bekendtgørelse gav nye regler  
pr. 1. marts
Tomgangsperiode for udeareal

■For levekyllinger, slagtekyllinger og æglæggende høner skal 

der være en tomgangsperiode på minimum 2 uger mellem 

hvert hold. De 2 ugers tomgangsperiode skal holdes i træk.■

Men der følger krav med…..
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Nye regler  pr. 1. marts

Beplantningskrav ved reduceret tomgangsperiode:

”På udearealer, hvor fjerkræene har minimumsarealet på 4 m2 pr. 

fjerkræ, er hovedreglen fra 1. marts 2017, at mindst 70 pct. af 

udearealet skal være beplantet, heraf 50 procentpoint med buske 

og/eller træer og 20 procentpoint med bunddække.”

Men en dispensation i 2017 og en undtagelse for

mobile huse
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Nye regler  pr. 1. marts

Beplantningen skal være:

”Højst 25 meter fra udgangshullerne til den første beplantning, og 

højst 20 meter mellem træer og/eller buske på den beplantede del 

af arealet.”

Anbefalinger om plantevariation

5 forskellige sorter fra mindst tre forskellige arter

Beplantningen bør udformes som korridorer eller øer af 

træer/buske for at sikre brug af hele udearealet
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Nye regler  pr. 1. marts

De sidste 40 m må være uden træer 

og buske

Der må høstes 1/3 af afgrøderne om 

året
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Nye regler  pr. 1. marts

I 2017 kan man anvende de gamle 

regler

”Hvis du vælger at følge de gamle regler, 

skal du være opmærksom på, at de 

tidligere gældende regler for 

slagtekyllinger også skal overholdes, dvs. 

en tomgangsperiode på 21 dage mellem 

hvert hold.”
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Vi arbejder på at sikre, at der 
permanent kan vælges mellem:

1. To ugers tomgangsperiode hvis de nye beplantningskrav 

er opfyldt

2. Tre ugers tomgangsperiode, hvis beplantningskravene 

ikke er opfyldt
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Andre ting på vej herhjemme

Forslag om nye krav til adskillelse 

mellem flokke:

”Skillevæggen mellem slagtekyllingestalde skal 
have en højde på mindst 150 cm, og 2/3 skal 
være fast, mens den øverste 1/3 enten kan være 
fast eller bestå af trådnet.”
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Andre ting på vej herhjemme

• Nye krav til adskillelse mellem flokke

• En drøftelse af grænsen for daglig tilvækst
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Langsomtvoksende kyllingelinjer

Maksimal daglig tilvækst på 35 g (gennemsnit af 3 på hinanden 

efterfølgende hold)

Ikke-økologiske langsomtvoksende kyllinger kan slagtes efter 70 dage

Ikke langsomtvoksende racer kan slagtes efter  81 dage



ERPA – 16-12-
2015 

Definition of slow-growing chicken with a max Average Daily Gain 

ADG max  (g/day) 27 35 40 44 45

France x

Austria, DK, 
Finland

x

NL x

Germany x

Poland, UK x

Weight at 81 days 2,200 g 2,800 g 3,200 g 3,560 g 3,650 g

Nb days to 2 kg 74 57 50 45 44

In comparison : a chicken at commercial weight : 2 kg alive = 1,3 kg ready-to-cook

• For a 81  days chicken (organic or traditional free range chicken) : 

ADG = 2000 : 81 = 25 g/day

• For a 40 days standard broiler : ADG = 2000 : 40 = 50 g/day => more proteins in feed



In Practice : Organic chickens in UE are highly variable

Source : P. Magdelaine - Itavi d’après enquêtes et données des EM – June 2015
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Der arbejdes stadig med nye EU regler



Udfordrende forslag fra forskellige aktører:

• Størrelsesbegrænsninger for bedrifter
• Maks 12.000 økologiske høner pr. bedrift

• 4 x 4800 slagtekyllinger “pr hold”!?

• Regler for opdræt
• 1 eller 4 m2 udearel

• 12 eller 15 dyr pr m2 nytteareal

• Opdeling af flokke i 10.000 eller 3.000 levekyllinger

• Brug af ikke-økologiske daggamle kyllinger

• Øget tilbageholdelsestid for midler “med 0 dage”

• 50 km radius for import af 30-40% af foderet til bedriften
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Reelt forventer vi gennem EU:

At størstedelen af de nye forslag der vedrører 

fjerkræ udskydes til senere drøftelser

At der ikke kommer nye 

størrelsesbegrænsninger for bedrifterne

At der laves tiltag mod bedre harmonisering af 

langsomt voksende linjer

At kravene til andelen af eget foder eller dansk 

foder øges

At dispensationen til at bruge 5% ikke-økologisk 

proteinfoder forlænges udover 1. januar 2018

Tak for 

opmærksomheden


