
1 
 

Revideret oktober 2011 

Tjekliste til brug ved kontrol af velfærd og 
landbrugsmæssigt opdræt af strudsefugle 

 

 

Hjemmelgrundlag: Dyrevelfærd og opdræt af strudsefugle 
CHR nr.  

 

Besøgsdato: 

Ejer  
 

Adresse  
 

Besætningsoplysninger Hentes på www.glr-chr.dk 

Evt. afvigelser vedr. 
besætningsoplysninger 

 

 

 

Til bemærkninger/skitsetegning/tidspunkt for ibrugtagning af stalde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Relevant lovgivning 
 

� Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007 
(Dyreværnsloven) med senere ændringer. 

� Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til 
beskyttelse af landbrugsdyr 

� Bekendtgørelse nr. 192 af 25. marts1998 om opdræt af 
strudsefugle 

� Bekendtgørelse nr. 583 af 6. juni 2007 om slagtning og aflivning 
af dyr 

� Bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 om dyreejeres 
anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og 
fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. 
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 Bemærkninger til kontrolpunkter 
 

Nr. KO- 
nr. 

Konstateret Staldafsnit 
/ 
dyrenr. 

Foto  
nr. 

IA I PÅBUD PA Karakter 
for 

Alvor* 
1,2,3 eller 4 

Karakter 
for  

Omfang 
1,2,3 eller 4 

Karakter 
for  

Varighed 
1,2,3 eller 4 

Forsæt 
(sæt X) 
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Nr. KO- 
nr. 

Konstateret Staldafsnit 
/ 
dyrenr. 

Foto  
nr. 

IA I PÅBUD PA Karakter 
for 

Alvor* 
1,2,3 eller 4 

Karakter 
for  

Omfang 
1,2,3 eller 4 

Karakter 
for  

Varighed 
1,2,3 eller 4 

Forsæt 
(sæt X) 

   
 
 
 

          

   
 
 
 

          

 
 

* Vedrørende KO karaktergivning for Alvor: 
1: Mindre overtrædelse (bagatel) 
2: Væsentlig ulempe 
3: Uforsvarlig behandling 
4: Groft uforsvarlig behandling 
For alvor, omfang og varighed se Fødevarestyrelsens vejledning om krydsoverensstemmelse 
 
Besøgstype der er aflagt og vurderet behov for/udført opfølgning1(sæt X) 

 
Ordinært besøg (Aktgruppe): 

• Planlagt(Feltet ”Oplysninger”) @ Behov for opfølgning (Feltet ”Indhold”) 

Opfølgende besøg (Aktgruppe): 

• Udført(Feltet ”Oplysninger”) @ Udført opfølgning(Feltet ”Indhold”) 

                                                 
1 Skal kun udfyldes, såfremt kontrolbesøget giver anledning til opfølgning 
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Generelle bestemmelser 

 

C.1 Opstaldning 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
201 3.4 Dyrene skal sikres den fornødne bevægelsesfrihed også 

under optagelse af foder og drikke og ved hvile 
 T 

202 3.4 Udegående dyr skal sikres mod vejr og vind i 
overensstemmelse med deres behov 

 T 

203 3.5 Materialer der bruges til stalde, bokse og inventar må ikke 
være skadelige for dyrene, og skal kunne rengøres og 
desinficeres effektivt 

 T 

204 3.2 Der er fast eller mobil belysning, så dyrene til enhver tid kan 
tilses nøje 

 T 

206 3.5 Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene skal konstrueres og 
vedligeholdes og være uden skarpe kanter eller fremspring, 
der er skadelige 

 T 

207 3.5 Staldklimaet må ikke være skadeligt for dyrene (træk, støv, 
temperatur, koncentration af luftarter, luftfugtighed) 

 T 

208 3.5 Der er passende naturlig eller kunstig belysning i dagtimerne 
for dyr, der holdes indendørs 

 T 

209  Et anlæg til opdræt af strudsefugle skal bestå af 
indhusningsfaciliteter og udendørsarealer omgivet af hegn 

 T 

210  Strudsefugle skal holdes i grupper, hvis størrelse fremgår af 
skemaer i bilag 1, 2 eller 3 i bekendtgørelse om opdræt af 
strudsefugle (nr. 192 af 25. marts 1998) 

 T 
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Generelle bestemmelser 

 

C.1 Opstaldning 
201 Lovbekendtgørelse nr. 1343 § 3, stk.1: Rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, 

at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed 
også under optagelse af foder og drikke og ved hvile...... 

202 Lovbekendtgørelse nr. 1343 § 3, stk.1:..... Dyr skal endvidere sikres imod vejr og vind i overensstemmelse 
med deres behov. 

203 Bek. nr. 707 § 7: De materialer, der anvendes til opførelse af rum, hvor dyr holdes, navnlig til konstruktion 
af bokse og udstyr som dyrene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for dyrene og skal kunne 
rengøres og desinficeres effektivt. 

204 Bek. nr.707 § 4: Der skal være en passende fast eller mobil belysning af tilstrækkelig styrke til rådighed, så 
dyrene til enhver tid kan tilses nøje. 

206 Bek. nr. 707 § 8: Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene skal konstrueres og vedligeholdes på en sådan 
måde, at der ikke er skarpe kanter eller fremspring, der kan påføre dyrene skade. 

207 Bek. nr. 707 § 9: Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af gasarter 
skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for dyrene. 

208 Bek. nr. 707 § 10: Dyr, der holdes indendørs, må hverken holdes i permanent mørke eller være udsat for 
kunstigt lys, uden passende afbrydelser. Hvis der ikke er tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde dyrenes 
adfærdsmæssige og fysiologiske behov, skal der være en passende kunstig belysning. 

209 Bek. nr. 192 § 4: Et anlæg til opdræt af strudsefugle skal bestå af indhusningsfaciliteter og udendørsarealer 
omgivet af hegn. 

210 Bek. nr. 192 § 5: Strudsefugle skal holdes i grupper på højst det antal fugle, der fremgår af bilag 1, 2 eller 3 
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C.1 Opstaldning 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
211  Nytilkomne, aggressive eller syge strudsefugle kan holdes 

enkeltvis, men skal kunne se og høre andre strudsefugle  
 T 

212  I indhegninger med kønsmodne strudsefugle må der ikke 
holdes dyr af andre arter 

 T 

213  Strudsefugle skal i perioden 1/ 12 til 1/3 være indhuset om 
natten. I november og marts skal strudsefugle være indhuset 
om natten i tilfælde af vådt vejrlig. 

 T 

214  Fra 1. april til 31. oktober skal strudsefugle over 3 mdr. have 
adgang til udendørsarealer hele døgnet. Resten af året skal 
der være adgang til udendørsarealer i dagtimerne. I tilfælde 
af sygdom hos dyrene eller dårlige vejrforhold kan fuglene 
dog holdes indhuset, såfremt der er adgang til løbegård. 

 T 

215  Strudsefugle over 3 mdr. skal have fri adgang til læskur eller 
indhusningsfaciliteter 

 T 

216  Fra 15. oktober til 1. maj skal alle fugle have fri adgang til 
læskur eller indhusningsfaciliteter 

 T 

217  Strudsefugle må ikke holdes tøjrede eller fikserede i bokse. 
Kortvarig fiksering i forbindelse med flytning, undersøgelse 
eller behandling er tilladt. 

 T 

218  Vildtlevende strudsefugle må ikke indsættes i anlæg til 
opdræt af strudsefugle 

 T 

 
 

C.2 Mekanisk udstyr 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
220 3.7 Alt automatiseret eller mekanisk udstyr kontrolleres dagligt og 

der skal sikres foranstaltninger, hvis fejl ikke lader sig 
udbedre straks. 

 T 

221 3.7 Hvis dyrenes sundhed er afhængig af mekanisk ventilation, 
skal der skal være et reservesystem, der kan sikre udluftning 

 T 

222 3.7 Der skal være et alarmsystem tilkoblet det mekaniske 
ventilationssystem, der kan advare om svigt. (Afprøves) 

 T 

223 3.7 Alarmsystemet testes regelmæssigt  T 
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C.1 Opstaldning 

211 Bek. nr. 192 § 5 stk. 2: Nytilkomne, aggressive eller syge strudsefugle kan dog i en periode holdes 
enkeltvis, men skal kunne se og høre andre strudsefugle 

212 Bek. nr. 192 § 5 stk. 3: I indhegninger med kønsmodne strudsefugle må der ikke holdes dyr af andre arter 

213 Bek. nr. 192 § 6: Strudsefugle skal i perioden 1. december til 1. marts være indhuset om natten. I 
november måned og i marts måned skal strudsefugle være indhuset om natten i tilfælde af kulde, sne, regn 
eller vådt vejrlig. 

214 Bek. nr. 192 § 6 stk. 2: Fra 1. april til 31. oktober skal strudsefugle over 3 mdr. have adgang til 
udendørsarealer døgnet rundt. I den øvrige del af året skal der være adgang til udendørsarealer i 
dagtimerne. Dog kan strudsefugle i en periode holdes indhuset, hvis de er syge, eller hvis der er tale om 
dårlige vejrforhold. I sådanne perioder skal der være mulighed for motion i løbegårde, hvis areal skal være 
mindst 3 gange indhusningsfaciliteternes, og hvis hegn opfylder kravene i bilag 6. 

215 Bek. nr. 192 § 7: Strudsefugle over 3 mdr. skal have fri adgang til læskur eller indhusningsfaciliteter 

216 Bek. nr. 192 § 7 stk. 2: I perioden fra 15. oktober til 1. maj skal alle fugle have fri adgang til læskur eller 
indhusningsfaciliteter, der opfylder kravene i bilag 1, 2 eller 3 

217 Bek. nr. 192 § 8: Strudsefugle må ikke holdes tøjrede eller fikserede i bokse. Kortvarig fiksering i 
forbindelse med flytning, undersøgelse eller behandling kan dog finde sted. 

218 Bek. nr. 192 § 16: Vildtlevende strudsefugle må ikke indsættes i anlæg til opdræt af strudsefugle 

 
 

C.2 Mekanisk udstyr 
220 Bek. nr. 707 § 12: Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for dyrenes sundhed og 

velfærd, skal efterses mindst én gang om dagen. Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, og hvis 
det ikke lader sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger til at beskytte dyrenes sundhed og 
velfærd. 

221 Bek. nr. 707 § 13: Anvendes der et mekanisk ventilationssystem, skal der forefindes et egnet 
reservesystem, således at der kan ske tilstrækkelig luftskifte til at beskytte dyrenes sundhed og velfærd, 
hvis systemet svigter... 

222 Bek. nr. 707 § 13: …...Der skal endvidere være et alarmsystem, som advarer om systemsvigtet....  

223 Bek. Nr. 707 § 13: ……Alarmsystemet skal testes regelmæssigt. 
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C.3 Håndtering / pasning 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
230 3.8 Dyrene fodres og vandes under hensyntagen til deres 

fysiologiske og sundhedsmæssige behov 
 D 

231 3.8 Udstyr til fodring og vanding skal være udformet og opsat 
således, at der er mindst mulig risiko for gødningsforurening 
og rivalisering 

 T 

232 3.8 Udstyr til fodring og vanding skal udformes, således at der er 
mindst mulig risiko for forurening af foder og vand 

 T 

233 3.8 Vand og foder må ikke indeholde skadelige stoffer  T 
234 3.8 Dyrene må ikke indgives vand eller foder på en måde, der kan 

påføre dyret lidelse eller skade  
 D 

235 3.8 Dyrene må ikke indgives stoffer i vand eller foder, som ikke er 
tilladte  

 D 

236  Strudsefugle skal have fri adgang til drikkevand. 
Vandtildelingen kan dog rationeres til kyllinger under 3 mdr. 
af hensyn til dyrenes sundhed og velfærd 

 T 

237  Dyrene skal tilses mindst én gang dagligt  T 
238 3.2 Dyr der holdes i produktionssystemer hvor deres velfærd 

kræver at de hyppigt bliver tilset, tilses mindst en gang om 
dagen. 
Dyr der holdes i andre systemer skal tilses tilpas hyppigt til 
ikke at lide nogen overlast 

 T 

239  Udegående dyr skal tilses jævnligt  T 
240  Dyreholdet skal tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt 

(erhverv) 
 T 

241   Dyrene skal behandles forsvarligt  D 
242 3.2 Syge/ tilskadekomne dyr skal omgående have passende 

behandling 
 D 

243 3.2 Om fornødent skal syge/tilskadekomne dyr isoleres i et 
passende rum med tør og bekvem strøelse 

 D 

244 3.2 En dyrlæge skal konsulteres hurtigst muligt, hvis et dyr ikke 
kommer sig efter passende behandling  

 D 

245  Dyret skal aflives eller en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt, 
hvis dyret ikke kommer sig efter passende behandling  

 D 

246 3.6 Dyr der holdes udendørs skal beskyttes bedst muligt mod 
rovdyr og smitterisici 

 T 

247  Det skal sikres, at strudsefuglene kan håndteres og fikseres 
med henblik på behandling og lignende.  

 T 

248  Strudsefugle må ikke anvendes i væddeløb eller som ridedyr  T 
249  Der må ikke anvendes elektrisk drivstav eller lignende ved 

håndtering af strudsefugle 
 T 

 
 

C.4 Operative indgreb 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
250 3.10 Operative indgreb der kan påføre dyret lidelse må ikke 

foretages af producenten selv  
 T 

251 3.10 Der må ikke foretages operative indgreb med det formål at 
ændre dyrets udseende 

 T 

252 3.10 Der må ikke udføres blodig stækning  T 
253  Der må ikke plukkes fjer af levende strudsefugle  T 
254  Trimning af fjerdragten må kun ske ved afklipning af fjerene 

uden blodlinjen beskadiges. Vinge og halefjer må aldrig 
afklippes helt 

 T 
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C.3 Håndtering / pasning 
230 Lovbekendtgørelse nr. 1343 § 2: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, 

herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige 
og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

231 Bek. nr. 707 § 15: Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret 
på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og 
vand og for skadelige virkninger af en eventuel indbyrdes rivalisering 
mellem dyrene. 

232 Bek. nr. 707 § 15: Udstyr til vanding og fodring skal være udformet og opsat på en sådan måde, at der er 
mindst mulig risiko for forurening af foder og vand og for skadelige virkninger af en eventuel indbyrdes 
rivalisering mellem dyrene. 

233 Bek. nr. 707 § 14: …. Foder og drikke må heller ikke indeholde stoffer, der kan forårsage lidelse eller skade. 

234 Bek. nr. 707 § 14: Intet dyr må indgives foder eller drikke på en måde, der kan påføre det lidelse eller 
skade….. 

235 Bek. nr. 707 § 16: Et dyr må ikke indgives andre stoffer end de stoffer, der gives med tilladte terapeutiske 
eller forebyggende formål eller i tilladt zooteknisk øjemed. 

236 Bek. nr. 192 § 11: Strudsefugle skal have fri adgang til drikkevand. Undtaget fra kravet er kyllinger under 3 
mdr., når det af hensyn til fuglenes velfærd og sundhed vurderes at være nødvendigt at rationere 
vandtildelingen 

237 Lovbekendtgørelse nr. 1343 § 3, stk. 3: Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en 
gang om dagen…. 

238 Direktiv 98/58/EF, art.4, jf. bilaget nr.2: Alle dyr, der holdes i produktionssystemer, hvor deres velfærd 
kræver, at de hyppig bliver tilset af mennesker, tilses mindst én gang om dagen. Dyr, der opdrættes eller 
holdes i andre systemer, tilses så tilpas hyppigt, at de ikke lider nogen overlast. 

239 Lovbekendtgørelse nr. 1343 § 3, stk. 3: ….. Dette gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende. 
Sådanne dyr skal tilses jævnligt. 

240 Lovbekendtgørelse nr. 1343 § 3 stk. 4: Enhver, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for, at 
dyreholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. 

241 Lovbekendtgørelse nr. 1343 § 1: Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, 
lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 

242 Bek. nr. 707 § 5: Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende 
behandling.......  

243 Bek. nr. 707 § 5: …..... Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør 
og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt. 

244 Bek. nr. 707 § 5: …... Hvis et dyr ikke hurtigt kommer sig af denne behandling, skal dyret enten aflives 
straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt.......  

245 Bek. nr. 707 § 5: …... Hvis et dyr ikke hurtigt kommer sig af denne behandling, skal dyret enten aflives 
straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt.......  

2 Bek. nr. 707 § 11: Dyr, der holdes udendørs, skal være bedst muligt beskyttet mod rovdyr og smitterisici. 

247 Bek. nr. 192 § 3, stk. 2: Den ansvarlige for et anlæg til opdræt af strudsefugle skal sikre sig, at 
strudsefuglene kan håndteres og fikseres med henblik på behandling og lignende. 

248 Bek. nr. 192 § 10: Strudsefugle må ikke anvendes i væddeløb eller som ridedyr 

249 Bek. nr. 192 § 12: Ved håndtering af strudsefugle må der ikke anvendes elektrisk drivstav eller lignende  

 
 

C.4 Operative indgreb 
250 Lovbek. nr. 1343 § 14, stk. 1: Operative indgreb, der kan påføre dyret lidelse, bortset fra uvæsentlig smerte 

af forbigående beskaffenhed, må kun foretages af en dyrlæge, medmindre indgrebet er uopsætteligt. 
Lidelse og smerte skal begrænses i videst muligt omfang. 

251 Lovbek. nr. 1343 § 14, stk. 2: Operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende, 
må ikke foretages. 

252 Af Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse af 19. december 2003 om visse operative indgreb fremgår, at 
blodig stækning ikke opfylder dyreværnslovens krav om, at dyr skal behandles forsvarligt, omsorgsfuldt og 
under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Udførelsen af 
indgrebet påfører dyrene varigt mén og væsentlig ulempe, og Rådet finder indgrebet dyreværnsmæssigt 
kritisabelt.  

253 Bek. nr. 192 § 9: Der må ikke plukkes fjer af levende strudsefugle 

254                    Bek. Nr. 192 § 9 stk. 2: Trimning af fjerdragten må kun ske ved afklipning af fjerene uden blodlinjen 
beskadiges. Vinge og halefjer må aldrig afklippes helt 
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C.5 Aflivning 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
261  Såfremt dyr aflives i besætningen – vurderes den beskrevne 

aflivningsmetode at opfylde dyreværnslovens bestemmelser 
om, at aflivning skal ske så smertefrit som muligt 

 D 

262  Aflives dyret i besætningen, skal det vurderes om aflivningen 
overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen om slagtning 
og aflivning af dyr om, at afblødningen skal ske så hurtigt 
som muligt efter at dyret er blevet bedøvet. Under alle 
omstændigheder skal afblødningen ske inden dyret kommer 
til bevidsthed  

 D 

263  Aflivning må kun foretages af personer der har modtaget den 
fornødne uddannelse 

 T 

 
 

C.6 Registrering 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
270 2.24 Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over 

medicinsk behandling   
 T 

271 3.3 Den besætningsansvarlige skal føre optegnelser over antallet 
af døde dyr konstateret ved hvert enkelt tilsyn 

 T 

272 3.3 Optegnelser over døde dyr skal gemmes i mindst 3 år   T 
723 2.24 Optegnelserne over medicinsk behandling opbevares i mindst 

5 år, og stilles til rådighed for den tilsynsførende efter 
anmodning 

 D 

274  Et anlæg til opdræt af strudsefugle skal før ibrugtagning 
registreres af ejeren i Fødevarestyrelsen 

 T 

275  Anmeldelse af registrering skal foretages på et skema, der 
rekvireres i den lokale fødevareregion. Der skal underrettes 
skriftligt ved adresseændring, ejerskifte, bortforpagtning eller 
ophør senest 1 måned efter ændringen 

 T 

 
 

C.7 Personale 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
280 3.1 Dyrene passes af et tilstrækkeligt antal personer  T 
281 3.1 Har personalet den faglige viden og de relevante færdigheder 

og kvalifikationer 
 T 

282  Personer, der er ansvarlig for driften af et anlæg til opdræt af 
strudse, skal have gennemgået Fødevarestyrelsens kursus i 
opdræt af strudsefugle (der kan dispenseres fra kravet) 

 T 

 

 

C.8 Avlsmetoder 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
290 3.9 Holdes der dyr til landbrugsformål, hvor der ud fra dyrets 

genotype eller fænotype kan forventes at det kan skade 
dyrets sundhed eller velfærd? 

 T 

291 3.9 Anvendes der naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der 
påfører eller kan påføre dyrene lidelse eller skade (undtaget 
metoder, der medfører minimal el. kortvarig lidelse eller sår)? 

 D 
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C.5 Aflivning 
261 Lovbek. nr. 1343 § 13: Den, der vil aflive dyr, skal sikre sig, at de aflives så hurtigt og så smertefrit som 

muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.  

262 Bek. nr. 583 § 52: Når dyrene er blevet bedøvet, skal afblødningen påbegyndes så hurtigt som muligt efter 
bedøvelsen og skal være hurtig, kraftig og fuldstændig. Under alle omstændigheder skal afblødningen ske 
inden dyret kommer til bevidsthed. 
Bek. nr. 583 § 53 stk. 1: Alle dyr, der er bedøvet, skal afblødes, ved at mindst en af de to halspulsårer eller 
blodkar, som den udløber fra, gennembrydes 

263 Bek. nr. 583 § 13: Slagtning og aflivning af enhovede dyr, kvæg og strudsefugle må kun foretages af en 
dyrlæger, slagtere, personer med jagttegn eller andre personer, der har modtaget uddannelse i slagtning 
og aflivning. 

 
 

C.6 Registrering 
270 

Bek. nr. 780 § 15, stk. 1: Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved 
behandlingens indledning foretage læselige optegnelser over følgende: 

1) dato for behandlingens indledning og afslutning, 
2) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, 
antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling), 
3) årsag til behandlingen, 
4) hvilket lægemiddel, der er anvendt, og 
5) dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette 
er indgivet. 

 

271 Bek. nr. 707 § 6 stk. 1: Enhver, der holder dyr, skal føre optegnelser over al medicinsk behandling og over 
antallet af døde dyr, som måtte være konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn. 
Stk. 2: Hvis de i stk. 1 nævnte oplysninger kræves optegnet i anden forbindelse, er en sådan optegnelse 
også tilstrækkelig til at opfylde bestemmelsen i stk. 1 

272 Bek. nr. 707 § 6 stk. 3: Disse optegnelser skal opbevares i mindst 3 år og stilles til rådighed for en 
repræsentant fra Fødevaredirektoratet i forbindelse med en inspektion eller efter anmodning. 

273 Bek. nr. 780 § 15,stk. 2: Optegnelserne skal opbevares i besætningen i mindst 5 år efter indledning af 
behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende 
forevises eller udleveres til kontrolmyndigheden. 

274 Bek. nr. 192 § 2: Ethvert anlæg til opdræt af strudsefugle, skal før ibrugtagning af ejeren anmeldes til 
registrering i Fødevarestyrelsen. 

275 Bek. nr. 192 § 2, stk. 2 og 3: Anmeldelsen skal foretages på et skema, der rekvireres i den lokale 
fødevareregion. Ejeren af et registreret anlæg til opdræt af strudsefugle skal skriftligt underrette 
Fødevarestyrelsen om adresseændring, ejerskifte, bortforpagtning eller ophør senest 1 måned efter, at 
ændringen er sket. 

 
 

C.7 Personale 
280 Bek. nr. 707 § 3: Dyrene passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder 

og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt 
forsvarligt. 

281 Bek. nr. 707 § 3: …... der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige 
viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. 

282 Bek. nr. 192 § 3: En person, der skal forestå driften af et anlæg til opdræt af strudsefugle skal forinden den 
pågældende overtager ansvaret for driften, have gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i 
opdræt af strudsefugle. 

 
 

C.8 Avlsmetoder 
290 Bek. nr. 707 § 18: Der må ikke holdes dyr til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra dyrets genotype eller 

fænotype med rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at skade dyrets sundhed eller velfærd. 
291 Bek. Nr. 707 § 17: Der må ikke anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan 

påføre de berørte dyr smerte, skade, lidelse, angst, varigt men eller væsentlig ulempe. Stk. 1 gælder dog 
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ikke ved anvendelse af metoder, der kan medføre minimal eller kortvarige lidelser eller sår, eller som kan 
nødvendiggøre indgreb, som ikke medfører vedvarende skade, hvis disse metoder er tilladt i henhold til 
anden lovgivning. 

 
 

Krav til indhusningsfaciliteter til strudsefugle 

 
D.1 Krav til indhusningsfaciliteter 

Nr. KO  Kontrol Bemærk 
300  For strudsefugle under 6 mdr. skal der minimum være en 

temperatur på 5˚C. 
 T 

301  Indhusningsfaciliteten skal være tør, ventileret og trækfri  T 
302  Der skal være vinduer eller ovenlys med et areal, der svarer 

til mindst 10 % af gulvarealet samt mulighed for tilstrækkelig 
kunstig belysning til, at alle fuglene kan tilses. 

 T 

304  Til strudsefugle over 4 uger skal gulvene være dækket med 
halm, sand eller andet isolerende, blødt og absorberende 
materiale, der skal have en tør og løs beskaffenhed. Til 
kyllinger over 4 uger, men under 3 mdr. skal gulvene 
endvidere være faste. 

 T 

305  Der skal være mulighed for at isolere enkelte strudsefugle, og 
der skal være mulighed for at adskille grupper af dyr, specielt 
avlsgrupper i ynglesæson. 

 T 

306  Indhusningsfaciliteterne skal være konstrueret af materialer 
der er nemme at rengøre. 

 T 

307  Såfremt der ikke konstant er fri adgang til foder og vand, 
skal alle strudsefugle kunne drikke og æde samtidigt. 

 T 

308  Til strudse over 6 mdr. skal døråbninger til 
indhusningsfaciliteterne være mindst 1.8 meter brede. Til 
emuer og nanduer over 6 mdr. skal døråbninger være mindst 
1.5 meter brede. 

 T 

 
D.2 Krav til læskure 

Nr. KO  Kontrol Bemærk 
310  Læskure skal være overdækkede og have mindst 2 lukkede 

sider. Hvis der anvendes læskure med kun 2 lukkede sider, og 
der ikke samtidigt er fri adgang til indhusningsfaciliteten, skal 
der placeres flere læskure i hver indhegning, således at 
læskurenes udformning og placering beskytter fuglene mod 
nedbør og blæst fra forskellige vindretninger. 

 T 

311  Til strudse over 6 mdr. skal døråbninger til 
indhusningsfaciliteterne være mindst 1.8 meter brede. Til 
emuer og nanduer over 6 mdr. skal døråbninger være mindst 
1.5 meter brede. 

 T 

 
D.3 Krav til indhusningsfaciliteter til kyllinger 

Nr. KO  Kontrol Bemærk 
320  Indhusningsfaciliteter til kyllinger skal være forsynet med en 

varmekilde 
 T 

321  I indhusningsfaciliteter til kyllinger under 4 uger kan det 
undlades at anvende halm eller lignende strøelse, der kan 
give anledning til forstoppelse. Gulvene skal være skridsikre. 
Gulvene skal endvidere være faste eller der kan anvendes 

 T 



14 
 

plastbelagt, perforeret overflade, der er konstrueret sådan, at 
kyllingerne, der går på dem, ikke kommer til skade eller 
udsættes for lidelse; overfladen skal være jævn og stabil. 

 
Krav til indhusningsfaciliteter til strudsefugle 

 
D.1 Krav til indhusningsfaciliteter 

300 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 1,a: For strudsefugle under 6 måneder gamle skal 
der minimum være en temperatur på 5˚C. 

301 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 1,b: Indhusningsfaciliteten skal være tør, 
velventileret og trækfri.  

302 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 1,c: Der skal være vinduer eller ovenlys med et 
areal der svarer til mindst 10 % af gulvarealet samt mulighed for tilstrækkelig kunstig belysning til, at alle 
fuglene kan tilses.   

304 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 1,d: Til strudsefugle over 3 uger skal gulvene være 
dækket med halm, sand eller andet isolerende, blødt og absorberende materiale, der skal have en tør og løs 
beskaffenhed. Til kyllinger over 3 uger, men under 3 måneder, skal gulvene endvidere være faste. For 
kyllinger under 3 uger gælder kravene anført under punkt 3,b 

305 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 1,e: Der skal være mulighed for at isolere enkelte 
strudsefugle, og der skal være mulighed for at adskille grupper af dyr, specielt avlsgrupper i ynglesæsonen.  

306 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 1,f: Indhusningsfaciliteten skal være konstrueret af 
materialer der er nemme at rengøre  

307 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 1,g: Såfremt der ikke konstant er fri adgang til 
foder og vand, skal alle strudsefugle kunne drikke og æde samtidigt.  

308 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 1,h: Til strudse over 6 måneder skal døråbninger til 
indhusningsfaciliteter være mindst 1,8 meter brede. Til emuer og nanduer over 6 måneder skal døråbninger 
være mindst 1,5 meter brede.  

 

D.2 Krav til læskure 
310 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 2,a: Læskure skal være overdækkede og have 

mindst 2 lukkede sider. Hvis der anvendes læskure med kun 2 lukkede sider, og der ikke samtidig er fri 
adgang til indhusningsfaciliteten, skal der placeres flere læskure i hver indhegning, således at læskurenes 
udformning og placering beskytter fuglene mod nedbør og blæst fra forskellige vindretninger. 

311 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, punkt 2,b: Til strudse over 6 måneder skal døråbninger 
være mindst 1,8 meter brede. Til emuer og nanduer over 6 måneder skal døråbninger være mindst 1,5 
meter brede. 

 
D.3 Krav til indhusningsfaciliteter til kyllinger 

320 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, pkt. 3,a: De skal være forsynet med en varmekilde som 
angivet i bilag 7. 

321 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 4, pkt. 3,b: I indhusningsfaciliteter til kyllinger under 4 uger 
kan det undlades at anvende halm eller lignende strøelse der kan give anledning til forstoppelse. Gulvene 
skal være skridsikre. Gulvene skal endvidere være faste eller der kan anvendes plastbelagt, perforeret 
overflade, der er konstrueret sådan, at kyllingerne, der går på dem, ikke kommer til skad eller udsættes for 
lidelse; overfladen skal være jævn og stabil. 
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Krav til indhegnede udendørsarealer 

 
D.4 Krav til udendørsarealer 

Nr. KO  Kontrol Bemærk 
330  Udendørsarealer skal være udformet således, at direkte 

kontakt mellem forskellige avlsgrupper undgås. 
 T 

331  Udendørsarealer skal være placeret på naturligt tør eller 
veldrænet jord. 

 T 

332  Der skal være mulighed for fri adgang fra hver indhegning til 
indhusningsfacilitet eller til læskur. 

 T 

333  På udendørsarealer til strudse og nanduer skal der være 
mulighed for sandbadning, og på udendørsarealer til emuer 
skal der være mulighed for overbrusning.  

 T 

334  Udendørsarealer og løbegårde skal gruses, hvis jorden er 
dækket af is, og sne skal fjernes i nødvendigt omgang. 

 T 

335  Udendørsarealer må ikke anvendes til oplagring af materialer, 
foder, affald, halm, maskiner eller andet uvedkommende. 

 T 

 

D.5 Krav til hegn 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
340  Elektrisk hegn og pigtråd må ikke anvendes til hegning af 

strudsefugle. 
 T 

341  Hegn skal være klart synlige for fuglene og udformet på en 
måde, der sikrer, at strudsefuglene ikke kan hænge fast i 
dem eller kan blive skadet af dem. 

 T 

342  Hegn skal være stærke og elastiske nok til at modstå, at 
strudsefuglene kolliderer med dem i løb. 

 T 

343  Fælleshegn mellem grupper af voksne avlsdyr skal være 
udformet således, at kamp mellem strudsefuglene ikke finder 
sted. Hegn, der støder op til offentlig vej, skal være udformet 
som dobbelthegn, med en afstand mellem hegnene på 
mindst 1,80 meter. 

 T 

344  Hegn skal monteres således, at hjørnerne i indhegningerne 
her en vinkel på 90° eller derover. 

 T 

345  Hen omkring løbegårde til kyllinger under 6 mdr. skal være 
sikrede bedst muligt mod rovdyr. 

 T 

346  Hegn til strudsefugle over 6 mdr. skal mindst have følgende 
højde: 

• Struds 2,00 meter 

• Emu 1,80 meter 

• Nandu 1,70 meter 

 T 
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Krav til indhegnede udendørsarealer 

 

D.4 Krav til udendørsarealer 
330 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 5 pkt. 1: De skal være udformet således, at direkte kontakt 

mellem forskellige avlsgrupper undgås. 
331 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 5 pkt. 2: De skal være placeret på naturligt tør eller 

veldrænet jord. 

332 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 5 pkt. 3: Der skal være mulighed for fri adgang fra 
indhegning til indhusningsfacilitet eller til læskur. 

333 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 5 pkt. 4: På udendørsarealer til strudse og nanduer skal der 
være mulighed for sandbadning, og på udendørsarealer til emuer skal der være mulighed for overbrusning. 

334 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 5 pkt. 5: Udendørsarealer og løbegårde skal gruses, hvis 
jorden er dækket af is, og sne skal fjernes i nødvendigt omfang. 

335 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 5 pkt. 6: Udendørs arealer må ikke anvendes til oplagring af 
materialer, foder, affald, halm, maskiner eller andet uvedkommende. 

 

D.5 Krav til hegn 
340 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 6, pkt. 1: Elektriske hegn og pigtråd må ikke anvendes til 

strudsefugle. 

341 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 6, pkt. 2: Hegn skal være klart synlige for fuglene og 
udformet på en måde der sikrer, at strudsefuglene ikke kan hænge fast i dem eller kan blive skadet af dem. 

342 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 6, pkt. 3: Hegn skal være stærke og elastiske nok til at 
modstå at strudsefuglene kolliderer med dem i løb. 

343 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 6, pkt. 4: Fælleshegn mellem grupper af voksne avlsdyr skal 
være udformet således, at kamp mellem strudsefuglene ikke finder sted. Hegn, der støder op til offentlig 
vej, skal være udformet som dobbelthegn, med en afstand mellem hegnene på mindst 1,80 meter. 

344 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 6, pkt. 5: Hegn skal monteres således, at hjørnerne i 
indhegningerne har en vinkel på 90˚ eller derover. 

345 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 6, pkt. 6: Hegn omkring løbegårde til kyllinger under 6 
måneder skal være sikrede bedst muligt mod rovdyr. 

346 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 6, pkt. 7: Hegn til strudsefugle over 6 måneder skal have 
mindst følgende højde: 

Struds: 2,00 meter 
Emu: 1,8 meter 
Nandu: 1,70 meter 
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Betingelser for hold af kyllinger af strudsefugle 
 

D.6 Krav til udendørsarealer 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
350 
 
 

 Kyllinger skal fra klækning og til og med de er 12 uger gamle 
have adgang til en varmekilde, hvor de alle kan opholde sig 
samtidig.  

 T 

351  Kyllinger skal i deres første levedøgn have adgang til en 
varmekilde med en minimumstemperatur på 28 °C. Den 
omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum 
være 23 °C. 

 T 

352  Kyllinger skal fra deres andet levedøgn, og til de er 4 
uger gamle, have adgang til en varmekilde med en 
minimumstemperatur på 28 °C. Den omgivende temperatur i 
indhusningsfaciliteten skal minimum være 15 °C. 

 T 

353  Kyllinger skal fra de er 4 uger og til og med deres 12. 
leveuge have adgang til en varmekilde med en 
minimumstemperatur på 22 °C. Den omgivende temperatur i 
indhusningsfaciliteten skal minimum være 10 °C. 

 T 

354  Indhusningsfaciliteter til kyllinger under 12 uger skal være 
konstrueret af materialer, der muliggør hyppig rengøring og 
evt. desinfektion. Huse, der er konstrueret af halmballer og 
lignende, må ikke anvendes til kyllinger under 12 uger. 

 T 

355  For kyllinger under 12 uger, der skal tilpasse sig nye 
omgivelser, kan det krævede mindsteareal i 
indhusningsfaciliteten og indhegningen, begrænses i de første 
par dage efter flytningen, hvis arealets størrelse virker 
stressende på dyrene. 

 T 
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Betingelser for hold af kyllinger af strudsefugle 

 

D.6 Krav til udendørsarealer 
350 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 7 pkt. 1: Kyllinger skal fra klækning og til og med der er 12 

uger gamle have adgang til en varmekilde, hvor de alle kan opholde sig samtidigt. Krav til den temperatur 
der opnås fra varmekilden og til den omgivende temperatur i indhusningsfaciliteten, er følgende: 

351 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 7 pkt.1a: Kyllinger skal i deres første levedøgn have adgang 
til en varmekilde med en minimumstemperatur på 28 grader C. Den omgivende temperatur i 
indhusningsfaciliteten skal minimum være 23 grader C. 

352 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 7, pkt. 1b: Kyllinger skal i deres andet levedøgn, og til de er 
4 uger gamle, have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 28 grader C. Den omgivende 
temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 15 grader C. 

353 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 7, pkt. 1c: Kyllinger skal fra de er 4 uger og til og med deres 
12. leveuge have adgang til en varmekilde med en minimumstemperatur på 22 grader C. Den omgivende 
temperatur i indhusningsfaciliteten skal minimum være 10 grader C. 

354 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 7, pkt. 2: Indhusningsfaciliteter til kyllinger under 12 uger 
skal være konstrueret af materialer, der muliggør hyppig rengøring og evt. desinfektion. Huse, er 
konstrueret af halmballer og lignende, må ikke anvendes til kyllinger under 12 uger. 

355 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998 – bilag 7, pkt.3: For kyllinger under 12 uger, der skal tilpasse sig 
nye omgivelser, kan det krævede mindsteareal i indhusningsfaciliteten og indhegningen, jf. bilag 1, 2 og 3, 
begrænses i de første par dage efter flytningen, hvis arealet størrelse virker stressende på dyrene. 
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Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse 

 

E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder: 4 dage og derover, men under 4 uger  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
700  Max 40 dyr pr. grupper   
701  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Mindst 0,35m2 pr. fugl i perioden 15/5 – 15/9  
• Mindst 0,50m2 pr. fugl i perioden 15/9 – 15/5 
• Mindst 10m2 totalt. 

 T 

702  Indhegning: 
• Mindst 1,0 m2 pr. fugl 
• Mindst 20m2 totalt. 

 T 

703  Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 
1.0m2 pr. fugl 

 T 

Alder: 4 uger og derover, men under 8 uger  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
704  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
705  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 20 fugle: Mindst 1.0m2 pr. fugl  
• Resterende fugle: Mindst 0.50m2 pr. fugl 
• Mindst 20m2 totalt 

 T 

706  Indhegning: 
• Mindst 4,5m2 pr. fugl. fugl 
• Mindst 90m2 totalt 

 T 

707  Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 
1.5m2 pr. fugl. 

 T 

708  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 10 meter  T 
Alder: 8 uger og derover, men under 12 uger 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
709  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
710  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 20 fugle: Mindst 1,5m2 pr. fugl  
• Resterende fugle: Mindst 0,75m2 pr. fugl  
• Mindst 30m2 totalt 

 T 

711  Indhegning: 
• Mindst 20m2 pr. fugl. fugl 
• Mindst 400m2 totalt 

 T 

712  Der skal være et overdækket udendørsareal svarende til 
1.5m2 pr. fugl. 

 T 

713  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 20 meter  T 
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Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse 

E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder 4 dage og derover men under 4 uger 
Nr.  

700 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 40  
701 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

15. maj til 15. september: 0,35/fugl 
Resten af året: 0,5 pr fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 10 
702 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: 

Indhegning: 
Mindste areal (m2) pr. dyr: 1,0 pr fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 20 

703 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 1: Der skal være et overdækket 
udendørsareal svarende til 1,0 m2 pr fugl. 

Alder 4 uger og derover men under 8 uger 
Nr.  

704 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
705 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

1 – 20 fugle: 1,0/fugl 
Resterende fugle: 0,5/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 20 
706 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: 

Indhegning: 
Mindste areal (m2) pr. dyr: 4,5 pr. fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 90 

707 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 2: Der skal være et overdækket 
udendørsareal svarende til 1,5 m2 pr fugl. 

708 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 3: Én af sidelængerne skal være på mindst 
10 meter. 

Alder 8 uger og derover men under 12 uger 
Nr.  

709 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
710 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

1 – 20 fugle: 1,5/fugl 
Resterende fugle: 0,75/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 30 

711 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 20 pr. fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 400 

712 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 2: Der skal være et overdækket 
udendørsareal svarende til 1,5 m2 pr fugl. 

713 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 4: Én af sidelængderne skal være på 
mindst 20 meter. 
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E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder: 12 uger og derover, men under 6 mdr.  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
714  Max 60 dyr pr. gruppe  T 
715  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 10 fugle: Mindst 3,0m2 pr. fugl 
• Resterende fugle: Mindst 1,00m2 pr. fugl 
• Mindst 60m2 totalt 

 T 

716  Indhegning: 
• Mindst 50m2 pr. fugl 
• Mindst 1000m2 totalt. 

 T 

717  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 50 meter  T 
Alder: 6 mdr. og derover, men under14 mdr.  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
718  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
719  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Perioden 15/5 – 15/9: 
o Mindst 2,0m2 pr fugl 

• Perioden 15/9 – 15/5 
o Første 1- 20 fugle: Mindst 5,0m2 pr fugl  
o Resterende fugle: Mindst 2,5m2 pr fugl  

• Mindst 100m2 total 

 T 

720  Indhegning: 
• Mindst 150m2 pr. fugl. fugl 
• Mindst 1000m2 totalt 

 T 

721  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 50 meter  T 
722  Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter  T 
Alder: 14 mdr og derover, men under 24 mdr. 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
723  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
724  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Mindst 5,0m2 pr. fugl 
• Mindst 30m2 totalt 

 T 

725  Indhegning: 
• Mindst 300m2 pr. fugl. fugl 
• Mindst 1000m2 totalt 

 T 

726  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 100 
meter 

 T 

727  Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter  T 
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E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder 12 uger og derover men under 6 mdr. 
Nr.  

714 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 40  
715 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

1 – 20 fugle: 3,0/fugl 
Resterende fugle: 1,0/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 60 

716 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 50,0/fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 1000 

717 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 5: En af sidelængderne skal være på 
mindst 50 meter. 

Alder 6 mdr. og derover men under 14 mdr. 
Nr.  

718 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe: 60  
719 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

Fra 1. maj til 15. oktober: 2,0/fugl 
Øvrig del af året: 

1 – 20 fugle: 5,0/fugl 
Resterende fugle: 2,5/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 30 
720 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: 

Indhegning: 
Mindste areal (m2) pr. dyr: 300 pr. fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 1000 

721 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 5: Én af sidelængderne skal være på 
mindst 50 meter.  

722 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 6: Den korteste side må ikke være under 
10 meter  

Alder 14 mdr. og derover men under 24 mdr. 
Nr.  

723 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe: 60 
724 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr: 5,0/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 30/fugl 
725 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: 

Indhegning: 
Mindste areal (m2) pr. dyr: 300/fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 1000 

726 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 7: Én af sidelængderne skal være på 
mindst 100 meter. 

727 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 6: Den korteste side må ikke være under 
10 meter  
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Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse 
 

E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder: 24 mdr. og derover  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
728  Højst 5 hanner pr. gruppe  T 
729  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Mindst 10m2 pr. fugl  
• 1 han pr. avlsgruppe: Mindst 30m2 totalt  
• Mere end 1 han pr avlsgruppe: Mindst 60m2 totalt  

 T 

730  Indhegning: 
• Første 1 – 3 fugle: Mindst 1000m2 pr. fugl  
• Resterende fugle: Mindst 700m2 pr. fugl  
• Mindst 1000m2 totalt. 

 T 

731  Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter  T 
732  En af indhegningens sidelængder skal være på mindst 100 

meter 
 T 

Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
740  Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som 

indhusningsfaciliteter. 
 T 

741  Der må i grupper af strudse ikke være fugle af væsentlig 
forskellig størrelse undtagen i tilfælde hvor en ældre fugl 
fungerer som forældrefugl for kyllinger 

 T 

742  Hvis der holdes mere end 1 kønsmoden han pr. indhegning, 
skal der være flere indgange fra indhegningen til 
indhusningsfaciliteten eller en dørbredde på mindst 2.2 meter 

 T 

743  Det overdækkede udendørsareal skal udformes således, at 
der både ovenfra og fra siderne ydes effektiv beskyttelse mod 
nedbør og vind 

 T 
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Krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse 

 

E.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder: 24 mdr. og derover  
Nr.  

728 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: Højst5 hanner 
729 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr: 10/fugl  
Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2):  

1 han pr avlsgruppe: 30 
Flere hanner pr avlsgruppe: 60 

730 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr:  
Første 1-3 fugle: 1000/fugl 
Resterende fugle: 700/fugl 

Mindste areal total af indhegning i (m2): 1000 
731 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 6: Den korteste side må ikke være under 

10 meter  
732 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1 nr. 1 punkt 7: Én af sidelængderne skal være på 

mindst 100 meter. 

Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af strudse  

 
740 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1, nr. 2 pkt. a: Læskure skal opfylde samme krav 

vedrørende areal som indhusningsfaciliteter. 
741 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1, nr. 2 pkt. b: Der må i grupper af strudse ikke være 

fugle af væsentlig forskellig størrelse, undtagen i tilfælde, hvor en ældre fugl fungerer som 
forældrefugl for kyllinger. 

742 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1, nr. 2 pkt. c: Hvis der holdes mere end 1 kønsmoden 
han pr. indhegning, skal der være flere indgange fra indhegningen til indhusningsfaciliteten eller en 
dørbredde på mindst 2,2 meter 

743 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 1, nr. 2 pkt. d: Det overdækkede udendørsareal skal 
udformes således, at der både ovenfra og fra siderne ydes effektiv beskyttelse mod nedbør og vind. 
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Krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer 

 

F.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder: 4 dage og derover, men under 4 uger  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
500  Max. 50 dyr pr. grupper   
501  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Mindst 0,20m2 pr. fugl  
• Mindst 5m2 totalt 

 T 

502  Indhegning: 
• Mindst 0,75 m2 pr. fugl 
• Mindst 15m2 totalt 

 T 

Alder: 4 uger og derover, men under 12 uger  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
504  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
505  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 10 fugle: Mindst 0,35m2 pr. fugl 
• Resterende fugle: Mindst 0.30m2 pr. fugl 
• Mindst 10m2 totalt 

 T 

506  Indhegning: 
• Mindst 2,0m2 pr. fugl  
• Mindst 50m2 totalt 

 T 

508  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 5 meter  T 
Alder: 12 uger og derover, men under 16 uger 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
509  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
510  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 10 fugle: Mindst 0,5m2 pr. fugl 
• Resterende fugle: Mindst 0,4 m2 pr. fugl  
• Mindst 15m2 totalt 

 T 

511  Indhegning: 
• Mindst 3,0m2 pr. fugl  
• Mindst 70m2 totalt 

 T 

513  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 12 meter  T 
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Krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer 

 

F.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder 4 dage og derover men under 4 uger 
Nr.  

500 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 50  
501 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr: 0,2/fugl 
Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 15 

502 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 0,75/fugl  
Mindste areal total af indhegning i (m2): 15 

Alder 4 uger og derover men under 12 uger 
Nr.  

504 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
505 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

1 – 10 fugle: 0,35/fugl 
Resterende fugle: 0,3/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 10 
506 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: 

Indhegning: 
Mindste areal (m2) pr. dyr: 2,0 pr. fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 50 

508 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 8: Én af sidelængerne skal være på mindst 
5 meter. 

Alder 12 uger og derover men under 16 uger 
Nr.  

509 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
510 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

1 – 10 fugle: 0,5/fugl 
Resterende fugle: 0,4/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 15 

511 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 3 pr. fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 70 

513 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 9: Én af sidelængderne skal være på 
mindst 12 meter. 
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F.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder: 16 uger og derover, men under 6 mdr.  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
514  Max 60 dyr pr. grupper  T 
515  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 10 fugle: Mindst 0,75m2 pr. fugl  
• Resterende fugle: Mindst 0,50 m2 pr. fugl  
• Mindst 20m2 totalt 

 T 

516  Indhegning: 
• Mindst 30,0m2 pr. fugl 
• Mindst 300m2 totalt 

 T 

517  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 30 meter  T 
Alder: 6 mdr. og derover, men under16 mdr.  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
518  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
519  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 10 fugle: Mindst 1,5m2 pr. fugl  
• Resterende fugle: Mindst 1,0 m2 pr. fugl  
• Mindst 20m2 totalt 

 T 

520  Indhegning: 
• Mindst 60m2 pr. fugl. fugl 
• Mindst 500m2 totalt 

 T 

521  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 40 meter  T 
522  Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter  T 
Alder: 16mdr og derover 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
523  • I ynglesæsonen: 1 han + 1 hun  

• Mindst 20m2 totalt 
• Uden for ynglesæson: Max. 5 hunner 

 T 

524  Indhusningsfacilitet eller læskur: 
• Mindst 10,0m2 pr. fugl  
• Mindst 20m2 totalt 

 T 

525  Indhegning: 
• Mindst 250m2 pr. fugl. fugl 
• Mindst 500m2 totalt 

 T 

526  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 40 meter  T 
527  Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter  T 
Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
540  Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som 

indhusningsfaciliteter. 
 T 

541  Der må i grupper af emuer ikke være fugle af væsentlig 
forskellig størrelse undtagen i tilfælde hvor en ældre fugl 
fungerer som forældrefugl for kyllinger 

 T 
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F.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder 16 uger og derover men under 6 mdr. 
Nr.  

514 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
515 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

1 – 10 fugle: 0,75/fugl 
Resterende fugle: 0,5/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 20 

516 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 30,0 pr fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 300 

517 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 10: En af sidelængderne skal være på 
mindst 30 meter 

Alder 6 mdr. og derover men under 16mdr. 
Nr.  

518 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
519 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

Første 1 -10 fugle: 1,5/fugl 
Resterende fugle: 1,0/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 20 

520 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 60 pr. fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 500 

521 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 11: Én af sidelængderne skal være på 
mindst 40 meter. 

522 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 12: Den korteste side må ikke være under 
10 meter 

Alder 16 mdr. og derover  
Nr.  

523 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1:  
I ynglesæsonen: 1 han + 1 hun 
Udenfor ynglesæson: Højst 5 hunner 

524 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1:  
Indhusningsfaciliteter: 

Mindste areal, (m2) pr. dyr: 10/fugl 
Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2):20/fugl 

525 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 250 pr. fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 500 

526 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 11: Én af sidelængderne skal være på 
mindst 40 meter. 

527 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 1 punkt 12: Den korteste side må ikke være under 
10 meter 

Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af emuer 
540 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 2 pkt. a: Læskure skal opfylde samme krav 

vedrørende areal som indhusningsfaciliteter. 
541 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 2 nr. 2 pkt. b: Der må i grupper af emuer ikke være 

fugle af væsentlig forskellig størrelse, undtagen i tilfælde, hvor en ældre fugl fungerer som 
forældrefugl for kyllinger. 
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Krav til indretning af anlæg til opdræt af nanduer 

 

G.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder: 4 dage og derover, men under 4 uger  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
600  Max. 50 dyr pr. gruppe   
601  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Mindst 0,15 m2pr. fugl  
• Mindst 5m2 totalt. 

 T 

602  Indhegning: 
• Mindst 0,5m2 pr. fugl 
• Mindst 12m2 totalt. 

 T 

Alder: 4 uger og derover, men under 12 uger  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
604  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
605  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 10fugle: Mindst 0,3m2 pr. fugl 
• Resterende fugle: Mindst 0.2m2 pr. fugl 
• Mindst 8m2 totalt 

 T 

606  Indhegning: 
• Mindst 1,0m2 pr. fugl.  
• Mindst 40m2 totalt 

 T 

608  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 4 meter  T 
Alder: 12 uger og derover, men under 16 uger 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
609  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
610  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 10 fugle: Mindst 0,4m2 pr. fugl 
• Resterende fugle: Mindst 0,3 m2 pr. fugl  
• Mindst 10m2 totalt 

 T 

611  Indhegning: 
• Mindst 2,0m2 pr. fugl. fugl 
• Mindst 60m2 totalt 

 T 

613  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 8meter  T 
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Krav til indretning af anlæg til opdræt af nanduer 

 

G.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder 4 dage og derover men under 4 uger 
Nr.  

600 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 50  
601 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr: 0,15/fugl 
Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 4 

602 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 0,5 pr fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 12 

Alder 4 uger og derover men under 12 uger 
Nr.  

604 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
605 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

1 – 10 fugle: 0,35/fugl 
Resterende fugle: 0,3/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 10 
606 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: 

Indhegning: 
Mindste areal (m2) pr. dyr: 1,0 pr. fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 40 

608 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1 punkt 13: Én af sidelængerne skal være på 
mindst 4 meter. 

Alder 12 uger og derover men under 16 uger 
Nr.  

609 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
610 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

1 – 10 fugle: 0,4/fugl 
Resterende fugle: 0,3/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 10 

611 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 2/fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 60 

613 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1 punkt 14: Én af sidelængderne skal være på 
mindst 8 meter. 
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G.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder: 16 uger og derover, men under 6 mdr.  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
614  Max 60 dyr pr. gruppe  T 
615  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 10 fugle: Mindst 0,5m2 pr. fugl  
• Resterende fugle: Mindst 0,3 m2 pr. fugl  
• Mindst 15m2 totalt 

 T 

616  Indhegning: 
• Mindst 25m2 pr. fugl 
• Mindst 225m2 totalt. 

 T 

617  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 25 meter  T 
Alder: 6 mdr. og derover, men under16 mdr.  
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
618  Max. 60 dyr pr. gruppe  T 
619  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Første 1 – 10 fugle: Mindst 1,0m2 pr. fugl  
• Resterende fugle: Mindst 0,7 m2 pr. fugl  
• Mindst 15m2 totalt 

 T 

620  Indhegning: 
• Mindst 45m2 pr. fugl. fugl 
• Mindst 375m2 totalt 

 T 

621  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 30 meter  T 
622  Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter  T 
Alder: 16mdr. og derover 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
623  Højst 5 hanner  T 
624  Indhusningsfacilitet eller læskur: 

• Mindst 7,5m2 pr. fugl  
• Mindst 20m2 totalt 

 T 

625  Indhegning: 
• Mindst 200m2 pr. fugl. fugl 
• Mindst 400m2 totalt 

 T 

626  En af indhegningens sidelængder skal være mindst 30 meter  T 
627  Indhegningens korteste side må ikke være under 10 meter  T 
Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af nanduer 
Nr. KO  Kontrol Bemærk 
640  Læskure skal opfylde samme krav vedrørende areal som 

indhusningsfaciliteter. 
 T 

641  Der må i grupper af strudse ikke være fugle af væsentlig 
forskellig størrelse undtagen i tilfælde hvor en ældre fugl 
fungerer som forældrefugl for kyllinger 

 T 
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G.1 Opstaldning (arealkrav og gruppestørrelse) 
Alder 16 uger og derover men under 6 mdr. 
Nr.  

614 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
615 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

1 – 10 fugle: 0,5/fugl 
Resterende fugle: 0,3/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 10 

616 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 25,0 pr fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 225 

617 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1 punkt 15: En af sidelængderne skal være på 
mindst 15 meter 

Alder 6 mdr. og derover men under 16mdr. 
Nr.  

618 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: Højeste antal dyr pr. gruppe 60  
619 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1:  

Indhusningsfaciliteter: 
Mindste areal, (m2) pr. dyr:  

Første 1 -10 fugle: 0,5/fugl 
Resterende fugle: 0,3/fugl 

Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2): 15 

620 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 25/fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 225 

621 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1 punkt 16: Én af sidelængderne skal være på 
mindst 30 meter. 

622 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1 punkt 17: Den korteste side må ikke være under 
10 meter 

Alder 16 mdr. og derover  
Nr.  

623 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1: Højeste antal dyr pr. grupper: 
Højst 5 hanner 

624 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1:  
Indhusningsfaciliteter: 

Mindste areal, (m2) pr. dyr: 7,5gl 
Mindste areal total, indhusningsfacilitet eller læskur i (m2):20/fugl 

625 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3nr. 1: 
Indhegning: 

Mindste areal (m2) pr. dyr: 200pr. fugl 
Mindste areal total af indhegning i (m2): 40 

626 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1 punkt 16: Én af sidelængderne skal være på 
mindst 30 meter. 

627 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3 nr. 1 punkt 17: Den korteste side må ikke være under 
10 meter 

Yderligere krav til indretning af anlæg til opdræt af nanduer 

640 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3nr. 2 pkt. a: Læskure skal opfylde samme krav 
vedrørende areal som indhusningsfaciliteter. 

641 Bekendtgørelse nr. 192 af 25/03/1998, bilag 3nr. 2 pkt. b: Der må i grupper af strudse ikke være 
fugle af væsentlig forskellig størrelse, undtagen i tilfælde, hvor en ældre fugl fungerer som 
forældrefugl for kyllinger. 

 

 

 

 


