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Slutrapport for kampagnen 

Kontrol med Det Statslige Dyrevelfærdsmærke 

for slagtekyllinger  

INDLEDNING 

Fødevarestyrelsen har i perioden fra 1. marts til 31. maj 2021 gennemført kontrolkam-

pagne af Det Statslige Dyrevelfærdsmærke (Dyrevelfærdsmærket) på slagtekyllingeom-

rådet. Kampagnen vedrørende Dyrevelfærdsmærket omfattede både slagtekyllingebe-

sætninger og fjerkræslagterier.  

 

Formålet med kampagnen var at se om de bestemmelser, der er i ordningen, bliver over-

holdt, således at forbrugeren ikke bliver vildledt, når de køber dyrevelfærdsmærket kyl-

ling.  

 
 

Dyrevelfærdsmærket har til formål at skabe bedre dyrevelfærd for flest mulige kyllinger, 

grise og køer. Dyrevelfærdsmærket er en frivillig mærkningsordning, hvor produktionen 

sker under strengere krav, end hvad de følger af lovgivningens mindste krav og under-

lagt statskontrol. Dyrevelfærdsmærket tydeliggør niveauet af dyrevelfærd i kød- og me-

jeriprodukterne på en nem og overskuelig måde. Derved skabes bevidsthed om, hvordan 

man som forbruger kan bidrage til bedre dyrevelfærd. 

 

Fokusområderne for kampagnen har været kontrol af,  

 om kyllinger dyrevelfærdsmæssigt har haft forhold i besætningerne, der er i over-

ensstemmelse med kravene i ordningen.1  

 om slagterierne har overholdt kravene i ordningen. 

                                           
1 Se oversigt over kriterier for hvilken produktion, der kan få tildelt hjerter sidst i rapporten 
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KONKLUSION 

Det kan overordnet konkluderes, at slagtekyllingeproducenterne og slagterierne overhol-

der bestemmelserne, der vedrører det frivillige Dyrevelfærdsmærke.  

 

Der er gennemført tilsyn i 36 slagtekyllingebesætninger, der er tilmeldt dyrevelfærds-

mærkningsordning. Der er udført tilsyn i slagtekyllingebesætninger, der producerer på de 

tre forskellige niveauer, det vil sige med 1, 2 og 3 hjerter. Derudover har der været gen-

nemført 11 tilsyn på fire forskellige fjerkræslagterier. 

 

Kontrollen på de fire fjerkræslagterier har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er 

foretaget vejledning i tre ud af de 36 tilsyn over for slagtekyllingeproducenter. Der er 

vejledt om kravene vedrørende pladsforhold og kravene om dødelighed blandt slagtekyl-

lingerne. 

 

Fødevarestyrelsen har i forbindelse med de gennemførte kontroller fundet, at strøelsen i 

alle kyllingehuse var tør og løs i overfladen, og kyllingernes fødder og sundhed var såle-

des god.  

 

Fødevarestyrelsen har også set, at kyllingerne på niveau 3 var forsynet med forskellige 

miljøberigede materialer så som gynger og platforme, samt kyllingerne havde adgang til 

grovfoder som lucerne baller. 

RESULTATER 

Det kan overordnet konkluderes, at slagtekyllingeproducenterne overholder bestemmel-

ser, der vedrører dyrevelfærdsmærkeordningen. Ligeledes overholder de fire fjerkræslag-

terier bestemmelserne. 

 

Der er gennemført 36 tilsyn i slagtekyllingebesætninger og 11 kampagnetilsyn på fjer-

kræslagterier. De 36 tilsyn svarer til, at ca. 2/3 af de slagtekyllingebesætninger, der har 

valgt at være med i ordningen, har fået aflagt et kontrolbesøg i denne kampagne. Der er 

givet en vejledning i tre ud af de 36 tilsyn i slagtekyllingebesætninger.  

METODE 

Der var 53 slagtekyllingebesætninger, der var tilmeldt ordningen, da kampagnekontrol-

lerne startede. Der blev udført tilsyn i 36 slagtekyllingebesætninger. De besætninger, der 

har været tilmeldt ordningen i længst tid, er blev prioriteret. Det skyldes, at alle besæt-

ninger skal have et indledende kontrolbesøg for at blive godkendt til at producere under 

ordningen. Besætninger, der er blevet tilmeldt for kort tid siden, har således haft kontrol-

besøg for kort tid siden. 
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Der er også udført 11 kontroller på fire forskellige fjerkræslagterier 

 

Kampagnen i slagtekyllingebesætninger og på fjerkræslagterierne er gennemført som en 

uanmeldt fysisk kontrol. De tilsynsførende har anvendt tjeklister, og under kontrollen er 

blandt andet egenkontrollen og virksomhedernes registreringer gennemgået. 

 

De gennemførte tilsyn i slagtekyllingebesætninger viste,   

• at slagtekyllingebesætningerne var tilmeldt ordningen, 

• at det var kyllinger fra langsommere racer, 

• at kravene til dødeligheden blandt kyllingerne var i orden, 

• at kyllingernes fødder og deres sundhed var i orden, 

• at pladsforholdene i kyllingehuse var i orden, 

• at der var miljøberigelse så som gynger og platforme i stalden, 

• at kyllingerne havde adgang til grovfoder i niveau 2, og niveau 3 besætninger, og 

• at indeklimaet ikke gav anledning til bemærkninger i kyllingehuse i niveau 1 be-

sætninger. 

 

På grund af restriktioner for fugleinfluenza blev kyllinger i niveau 3 besætninger ikke ob-

serveret udendørs. Dog blev adgangsforholdene og udendørsarealerne kontrolleret.  

 

De 11 gennemførte kampagnekontroller på fire forskellige slagterier viste, at virksomhe-

derne, at de overholdte kravene til dyrevelfærdsordningen og via deres egenkontrolpro-

gram sikrer,  

 at besætningerne, som de modtog kyllinger fra, var tilmeldt ordningen,  

 at det var kyllinger fra langsommere voksende racer,  

 at dele af kyllingeflokken ikke slagtes for, at få plads til flere kyllinger i stalden,  

 at transporttiden ikke overstiger 6 timer,  

 at slagtekyllingerne under ordningen holdes adskilt fra andre kyllinger, der ikke er 

med i ordningen gennem hele produktionsperioden. Det er såvel i besætningerne, 

under transport, på slagteri, i opskæringen og pakkeri samt på lageret, samt  

 at de mærkes i overensstemmelse med deres godkendelse med 1, 2 eller 3 hjer-

ter. 

 

Landbrugsstyrelsen og Partnerskabet bag Dyrevelfærdsmærket har været informeret om 

gennemførelsen af kampagnen. 
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TABELLER OG FIGURER 

Tabel 1 

 

Pr. 1. april 2021 I alt 
   

Slagtekyllingebesætninger 53 37 4 12 

Gennemførte tilsyn  36 26 1 9 

 

Tabel 1 viser antal besætninger, der er tilmeldt Dyrevelfærdsmærket, og fordelingen af 

besætninger på de forskellige hjerte niveauer samt kampagnens gennemførte tilsyn i be-

sætningerne og på hvilket hjerte niveau.  

 

 

Tabel 2 

 

Pr. 1. april 2021 I alt 
   

Fjerkræslagterier 4 1 2 1 

Gennemførte tilsyn  11 5 3 3 

 

Tabel 2 viser antal slagterier, der slagter Dyrevelfærdsmærket kyllinger, og på hvilket ni-

veau samt kampagnens gennemførte tilsyn på slagterierne.  
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Kriterier for at få tildelt hjerter:  

 

 Standard    

Langsommere  

voksende racer 
Nej Ja 

Dødelighed 
Mindre end 1 

pct. tillagt 0,06 

pct. ganget 

med flokkens 

slagtealder i 

dage – men 

gælder kun be-

sætninger med 

tilladelse til ma-

ximal belæg-

ningsgrad på 

gennemsnitlig 

max 40 kg/m2 

Mindre end 1 pct. tillagt 0,06 pct. ganget 

med flokkens slagtealder i dage. 

 

 

 

Delslagtninger Tilladt Ikke tilladt 

Transport Højst 12 timer Højst 6 timer 

Trædepudesvidninger Optælling og re-

aktion følger 

regler for hold 

af slagtekyllin-

ger2  

Højst to gange i træk 41-80 points og altid 

under 81 points 

 

Belægningsgrad 

Gennemsnitlig 

max 40 kg/m², 

dog op til 42 

kg/m² for et 

enkelt hold. 

Må ikke 

overstige 38 

kg levende 

vægt pr. m²   

Ved alene en 

indendørs 

ikke over 

32kg/m² le-

vende vægt 

pr. m² fri-

areal.  

 

Ved adgang 

til veranda 

eller ude-

areal ikke 

overstige 38 

kg/m² le-

vende vægt 

pr. m².  

 

Verandaen 

medregnes 

ikke i inden-

dørsarealet. 

ikke over m² 

27,5 kg le-

vende vægt 

pr. m² fri-

areal. 

                                           
2 Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 2018 om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af 

slagtekyllinger, § 11 
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Miljøberigelse 

Ingen krav  

Grovfoder el-

ler andre 

former for 

miljøberi-

gelse. Miljø-

berigelsen 

skal være 

permanent 

til stede i til-

strækkeligt 

omfang. 

Grovfoder og 

andre former 

for miljøberi-

gelse. Grovfo-

der og andre 

former for mil-

jøberigelse 

skal være per-

manent til 

stede i til-

strækkeligt 

omfang 

Veranda og udearealer 

Ingen krav  

Minimum 15 

pct. af in-

dendørsare-

alet. 

Mindst 1m² 

/slagtekylling 

Indeklima 
Gældende ved 

belægningsgrad 

på 39 kg/m2 el-

ler derover 

 

Skal leve op til kravet, der 

gælder for godkendelse til 

produktion af slagtekyllinger 

på over 33 kg levende vægt 

pr. m² friareal. 

 


