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Industrikylling (Oliver, Smagfuld,
Farmer, Majskylling, Tasty Chicken) Himmerland Kylling

Bornholmerhane og
Bornholmerkylling

Hvor mange kyllinger
må der være pr. m²
inde i stalden?

Cirka 20 kyllinger (40 kg/m²).

Cirka 17 kyllinger (38 kg/m²).

Hvor mange kyllinger
må der være i en flok?

Ingen krav, men typisk er der op til
40.000 kyllinger.

Skal kyllingerne have
adgang til det fri, og
hvor meget plads
skal de have?

Frilandskylling

Økologisk kylling

Løgismose Gourmetkylling

Bornholmerhanen: Cirka 11 haner sidst
i opdrætsperioden (28 kg/m²).
Bornholmerkyllingen: Cirka 19 kyllinger
(38 kg/m²).

Højst 12 kyllinger og 25 kg/m². Kan hæves til 20 kyllinger og 40 kg/m², hvis der
også er åbent til udearealet om natten.

10-16 kyllinger (svarende til 21-30 kg/
m²). Den lave belægning er i huse med fast
bund og den høje i mobile huse.

Udendørs er der ingen begrænsninger, da kyllingerne
går frit i en skov uden indhegning. Maksimalt 11 kyllinger/m² indendørs. Kyllingehusene er højst 60 m²,
da de skal kunne flyttes mellem flokkene.

Ingen krav, men i gennemsnit
32.000.

Ingen krav, men typisk ca. 19.000.

Højst 4.800 kyllinger.

Højst 4.800 kyllinger.

Højst 16.000, men der er typisk 10-12.000 kyllinger i
en flok. Kyllingerne er fordelt på flere, mindre huse.

Nej.

Nej.

Nej.

Ja, hver kylling skal have mindst 2 m²
udendørs bevoksning at hakke og skrabe i.

Ja, hver kylling skal have mindst 4 m² til
rådighed.

Ja, de er ude fra solopgang til solnedgang. Ved solnedgang finder de tilbage til deres hus.

Skal de have dagslys?

Nej, men krav om meget lys fra lamper.

Nej, men krav om meget lys fra lamper.

Nej, men krav om meget lys fra lamper.

Ja.

Ja.

Ja.

Skal kyllingerne have
adgang til grovfoder?

Nej.

Ja – i form af enghø.

Nej.

Ja.

Ja, og det skal være økologisk produceret.

Ja – foruden hvad de selv finder af føde i naturen.

Skal kyllingerne have
siddepinde?

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

Ja.

Kyllingerne kan sætte sig på grene og i træer.

Skal kyllingerne have
strøelse og sandbad?

De skal have adgang til strøelse, som
de kan støvbade og skrabe i. Strøelsen bliver med tiden blandet op med
dyrenes gødning.

Hele staldens gulv skal være dækket
af træspåner, som de kan støvbade og
skrabe i. Spånerne bliver med tiden
blandet op med dyrenes gødning.

De skal have adgang til strøelse, som
de kan støvbade og skrabe i. Strøelsen
bliver med tiden blandet op med dyrenes gødning.

Ja, indendørs skal kyllingerne have adgang til strøelse, som de kan støvbade og
skrabe i.

Ja, gulvet skal være dækket med strøelse,
som kyllingerne kan bruge til at støvbade
og skrabe i. Der suppleres løbende med ny
strøelse.

Der er træspåner i husene, og der strøes ekstra
efter behov. Udendørs er der fri adgang til støvbadning i jord og grus.

Hvornår må kyllingerne slagtes efter antibiotikabehandling?

Der skal typisk gå mellem 1 dag og
60 dage. Lægemiddelstyrelsen fastsætter antal dage.

Der skal typisk gå mellem 1 dag og 60
dage. Lægemiddelstyrelsen fastsætter
antal dage.

Der skal typisk gå mellem 1 dag og 60
dage. Lægemiddelstyrelsen fastsætter
antal dage.

Der skal typisk gå mellem 1 dag og 60
dage. Lægemiddelstyrelsen fastsætter antal
dage.

Der skal gå dobbelt så længe som efter behandling af almindelige kyllinger.

Leverandøren har skrevet under på, at EU’s regler
for brug af antibiotika og tilbageholdelsestider
overholdes.

Hvor gamle er kyllingerne, når de bliver slagtet?

Cirka 36-39 dage.

Cirka 37-42 dage.

Bornholmerhanen: Cirka 42-45 dage.
Bornholmerkyllingen: Cirka 37 dage.

Mindst 81 dage.

Mindst 63 dage.

Mindst 81 dage, typisk 89 dage.

Hvor hurtigt må kyllingerne vokse?

Ingen regler.

Ingen regler.

Ingen regler.

Der er ingen regler, men kyllingerne skal
være af en langsomtvoksende race.

Kyllingerne må højst vokse med 35 g om
dagen.

Ingen regler, men det er en langsomtvoksende race.
Efter 81 dage er slagtevægten cirka 1,5 kg.

Hvilke krav er der til
transporten af kyllingerne til et slagteri?

Ingen tidskrav, men i praksis bliver
kyllingerne transporteret i maksimalt
12 timer.

Transporttiden skal holdes på et
minimum, og i praksis transporteres
kyllingerne 1-2 timer.

Højst 30 minutter.

Ingen, men de slagtes typisk lokalt, så
transporttiden er meget kort.

Transporttiden skal holdes på et minimum
og må aldrig overstige otte timer.

Transporttiden er højst to timer eller 100 km.

Hvor ofte bliver der
ført kontrol med kyllingerne, og hvem
kontrollerer?

Fødevarestyrelsen fører kontrol med 5
pct. af alle besætninger med mindst
10 kyllinger, dog kontrolleres mindst
50 produktionssteder om året.

Fødevarestyrelsen fører kontrol med 5
pct. af alle besætninger med mindst
10 kyllinger, dog kontrolleres mindst
50 produktionssteder om året.

Som industrikyllingerne. Derudover
besøges alle besætninger uanmeldt af
slagteriets kvalitetsansvarlige mindst
to gange årligt.

Fødevarestyrelsen kontrollerer hvert hold
kyllinger mindst én gang.

NaturErhvervstyrelsen kontrollerer alle økologiske landbrug og virksomheder mindst
én gang om året.

De franske fødevaremyndigheder aflægger alle producenter mindst ét uanmeldt kontrolbesøg årligt. Herudover aflægger producenternes eget andelsselskab alle
kyllingehold tre kontrolbesøg i løbet af dyrenes levetid.

Dyrenes Beskyttelses
vurdering

Dyrenes Beskyttelse fraråder, at man
køber de almindelige industrikyllinger. De går meget tæt, vokser alt for
hurtigt og får oftest problemer med
bentøjet. Dyrevelfærden er slet ikke
god nok.

Mindre flokstørrelse, adgang til grovfoder samt kort transport til slagteri
trækker op i forhold til almindelige
industrikyllinger.

Bornholmerhanen går mindre tæt og
i mindre flokke end industrikyllinger.
Den meget korte transport til slagteriet er et plus.

Frilandskyllinger lever i relativt små
flokke, vokser langsomt og går ude. De
har mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd og dermed opføre sig som de
dyr, de er.

De økologiske kyllinger lever i relativt små
flokke, vokser langsomt og går ude. De har
mulighed for at udfolde deres naturlige
adfærd og dermed opføre sig som de dyr, de
er. Økokyllinger har krav på dobbelt så meget plads som frilandskyllinger udendørs.

De franske frilandskyllinger har det helt særlige
plus, at de går frit i en skov og dermed er den
slagtekylling, der har det mest naturlige miljø at
færdes i.









Bornholmerkyllingen går i mindre
flokke, og kortere transport trækker op.


Kilde: Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Landbrug & Fødevarer,
Rose Poultry, Løgismose, Bornholmerhanen og Himmerland Kylling
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Du kan downloade kyllingeguiden på
WWW.dyrenesbeskyttelse.dk/kyllingeguide

Hvor er Frijsenborg Herregårdskylling?

De 5 Gaarde, som producerer Frijsenborg Herregårdskylling, har ikke ønsket at levere oplysninger om Frijsenborg Herregårdskylling til
denne guide. Der er tale om en industrikylling. Ifølge de oplysninger, der fremgår af De 5 Gaardes hjemmeside, er der umiddelbart ikke
noget, der udmærker Frijsenborg Herregårdskylling i forhold til helt almindelige konventionelle kyllinger.

