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Naturerhvervstyrelsen, Økologierhverv 

okologierhverv@naturerhverv.dk 

Høringssvar til ”Høring over udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion 

m.v.” 

 

Økologierhverv har den 14. november 2011 sendt udkast til ændringer til bekendtgørelse om øko-

logisk jordbrugsproduktion m.v. 

 

I Naturerhvervstyrelsens høringsbrev er de væsentligste ændringer præciseret. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende kommentarer, ændringsforslag og supplerende forslag. 

 

Ændring af tomgangsperiode i fjerkræstalde §22 

Landbrug & Fødevarer bakker op om at fjerne kravene om tomgangsperiode for fjerkræstalde. 

Rengøringen af stalde mellem to fjerkræhold kan foretages meget effektivt, og vi er derfor enige i, 

at det udelukkende bør være op til producenterne at vurdere, hvilken tomgangsperiode for stalden 

de finder nødvendig for at opretholde den rengøringspraksis, der sikrer tilfredsstillende sanering af 

staldene. 

 

Ændring af tomgangsperiode i fjerkræfolde §22 

Angående tomgangsperiode for folde til fjerkræ, er vi enige i, at Naturerhvervstyrelsens nuværende 

praksis hvor udearealer skal holdes fri for fjerkræ hvert andet år for at sikre genetablering af vege-

tationen, er uhensigtsmæssig og i uoverensstemmelse med praksis i de fleste andre medlemslan-

de.  Vi er dog ikke enige i, at Naturerhvervstyrelsen nye forslag i tilstrækkelig grad sidestiller de 

danske producenter med producenter i medlemslande der har konkurrencemæssig betydning for 

den danske økologiske fjerkræsektor. I det følgende er kommenteret på §22 for henholdsvis æg-

læggere og slagtekyllinger.  

 

Tomgangsperiode i fjerkræfolde § 22 - økologisk ægproduktion: 

Naturerhvervstyrelsens nye forslag til krav om 4 måneders tomgangsperiode resulterer i, at produ-

centerne skal have 6 m2 udeareal til rådighed pr. dyr, hvis de ønsker kontinuerlig drift.   

 

Det medfører for eksempel, at de danske økologiske ægproducenter skal etablere 3 hønsegårde af 

hver 4 m2 pr. høne til to flokke høner. Alternativt kan producenterne etablere én hønsegård med 8 

m2 pr høne og dermed undlade tomgangsperiode.  

 

Med nuværende dansk lovgivning, skal der I Danmark således, som minimum, etableres et indheg-

net udendørsareal på sammenlagt 24.000 m2 til en flok på 3.000 økologiske høner. Med Naturer-

hvervstyrelsens nye forslag skal der som minimum etableres 18.000 m2 pr. flok. Dette resulterer 

imidlertid fortsat i betydeligt skrappere krav, end hos producenterne i vores nabolande.  
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Ifølge svenske KRAV, stilles der i Sverige krav om 2 måneder tomgangsperiode af udearealerne, 

men denne tomgangsperiode kan foregå i vinterperioden, hvor der i Sverige ikke stilles krav om, at 

dyrene skal ud. Det resulterer i, at de svenske økologiske høner kan holdes inde i stalden, mens 

udearealerne hviler, og opfylder kravene til tomgangsperiode. Dette er ifølge KRAV normal praksis 

blandt svenske producenter. Dertil kommer, at svenske producenter, ifølge en svensk fjerkrærådgi-

ver, kan lave rotation af udearealerne inden for de 4 m2 , der ifølge EU-reglerne kræves pr. høne. 

Det betyder, at svenske økologiske høner i perioder kun har 2 m2 udeareal til rådighed pr. høne.   

I Tyskland er praksis 2 ugers tomgangsperiode for udearealer og i Nederlandene er praksis 2-6 

ugers tomgangsperiode ifølge fjerkrærådgivere som Landbrug & Fødevarer har været i kontakt 

med. I Sverige, Tyskland og Nederlandene indhegnes derfor i praksis kun 12.000 m2 til en flok på 

3000 høner.  

 

Det er af afgørende betydning, at vi får harmoniseret reglerne på EU-plan ligesom også de danske 

myndigheder har indstillet i deres forslag til EU kommissionen. Ifølge Kommissionen påbegyndes 

fjerkrædrøftelserne i 2012. Det er dog uklart, hvornår evt. nye EU regler kan træde i kraft, og desu-

den har man tradition for lange overgangsperioder i forbindelse med skærpede opstaldningskrav. 

Indtil harmoniseringen opnås på EU niveau, vil vi opfordre til, at de danske producenter ikke mødes 

med strengere krav end deres økologiske kolleger fra Sverige, Tyskland og Nederlandene, da det 

er fra disse lande, at import og eksport af æg er størst. Vi foreslår på den baggrund, at Naturer-

hvervstyrelsen på nuværende tidspunkt fastsætter samme krav til tomgangsperiode, som er gæl-

dende praksis i Sverige, Tyskland og Nederlandene. 

 

Alternativ til tomgangsperiode 

Landbrug & Fødevarer har i forbindelse med erhvervets samarbejde om et fælles dansk indspil til 

EU's kommende fjerkræregler foreslået, at genvækstperioden burde kunne bortfalde, såfremt udea-

realerne hovedsagligt er dækket af flerårig skovlignende beplantning. Forslaget er rettet mod udea-

realer, hvor der året igennem er sikret vegetationstyper, der ikke har behov for tomgangsperiode for 

at opretholde plantedækket. Ifølge resultatet af erhvervets samarbejde skulle Naturerhvervstyrelsen 

få afklaret i Kommissionen, hvorledes Kommissionsforordningens krav om vegetation på fjerkræs 

udearealer skal forstås. Kan vegetation bestå af flerårig skovlignende vegetation? Eller skal der 

være tale om bunddækkevegetation? Og hvilke muligheder for rotation indenfor det fastsatte areal-

krav pr. dyr giver definitionen ”in rotation/head”? 

 

Af Kommissionsforordningen (889/2008) artikel 14, stk. 6 fremgår det specifikt, at udearealer til hø-

ner for størstedelen skal være dækket af vegetation. ”Vegetation” er ikke yderligere defineret og vi 

vil derfor opfordre til, at Naturerhvervstyrelsen som kontrolorgan imødekommer alle de bedrifter, 

der sikrer tilstrækkelig vegetationsdække og en attraktiv hønsegård, uanset om der er tale om fler-

årig skovlignende plantedække eller urtelignende plantedække. Vi opfordrer derfor til, at Naturer-

hvervstyrelsen i forbindelse med økologikontrollen lægger mere vægt på indretning af udearealerne 

frem for specifikke krav om tomgangsperioden, som minimum indtil Naturerhvervstyrelsen har fået 

afklaret spørgsmål om vegetationskrav og rotation med Kommissionen.  

 

Yderligere bemærkninger - Økologisk ægproduktion og ønske om møde 

Konkurrencepresset på den danske økologiske ægproduktion er kraftigt stigende. Ifølge Danske 

Æg importeres allerede i dag mellem 10 og 15% økologiske æg fra udlandet. Det er derfor afgø-

rende, at de danske producenter i videst mulige omfang kan producere efter samme praksis som 

producenter i konkurrerende lande. 

 

På nuværende tidspunkt oplever de danske producenter, at det ikke kun er på spørgsmål om areal-

krav, at reglerne for danske økologiske ægproducenter er skærpet i forhold til andre EU-lande. Og-
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så når det gælder brug af økologisk opdræt, er kravene forskellige. I Danmark har vi i flere år haft 

vellykket produktion af økologisk opdræt, der dog pålægger producenterne ekstraudgifter i forhold 

til brug af ikke-økologisk opdræt. Vi erfarer, at Kommissionen påtænker at forlænge dispensationen 

til brug af ikke-økologisk opdræt i den økologiske produktion, hvilket vi i Landbrug & Fødevarer fin-

der meget uheldigt. Vi har i Danmark vist, at økologisk opdræt er muligt og ønsker naturligvis at 

fortsætte med dette, men det er åbenlyst, at også denne forskel på regler og praksis imellem lan-

dene giver ulige konkurrencevilkår. I dag har de danske producenter en ekstra udgift på 5-8 procent 

af de samlede produktionsomkostninger, alene på baggrund af indkøbet af økologiske hønniker.  

 

Det krav til tomgangsperiode i fjerkræfolde, som Naturerhvervsstyrelsen lægger op til i dette be-

kendtgørelsesudkast, vil ydermere fastholde en ulig konkurrencesituation for den danske økologi-

ske ægproduktion, som dels øger omkostningsniveauet, dels vanskeliggør placering af udearealer i 

forbindelse med etablering af produktioner med flere flokke i samme bygningsanlæg.   

 

Landbrug & Fødevarer ønsker at fremme den økologiske ægproduktion og anerkender 

behovet for en målrettet regulering, som kan bidrage til at fastholde og udvikle et højt velfærds-

mæssigt niveau i produktionen – ikke bare herhjemme men i hele EU. Organisationen er desuden 

enig med Naturervhervstyrelsen i, at der på baggrund af de seneste kontrolresultater må konstate-

res behov for en indsats, der kan bidrage til at øge velfærdsniveauet på en række af de danske 

økologiske ægbedrifter. Denne indsats mener vi i høj grad skal løftes på brancheniveau, og sam-

men med Danske Æg overvejer vi pt. at udvikle en ”Code of Practise” for den økologiske ægpro-

duktion, som kan understøtte den danske kontrolindsats.  

 

Landbrug & Fødevarer og Danske Æg vil derfor gerne bede om et møde med Naturerhvervsstyrel-

sens hurtigst muligt, hvor vi dels kan drøfte indholdet af nærværende høringssvar inden vedtagelse 

af ny bekendtgørelse og dels kan drøfte, hvordan en brancheindsats bedst muligt kan understøtte 

Naturerhvervstyrelsens kontrolindsats.  

  

Tomgangsperiode i fjerkræfolde § 22 – økologisk slagtekyllingeproduktion:  

Uanset de ovennævnte betragtninger for økologisk ægproduktion, er det Landbrug & Fødevarers 

opfattelse, at der under alle omstændigheder bør tages højde for de forskellige fjerkrætypers brug 

af udearealerne i forbindelse med regulering. Det er vores opfattelse, at Kommissionsforordningen 

(889/2008) giver mulighed for differentiering af tomgangsperiode mellem de forskellige fjerkræpro-

duktioner. Vi vil derfor opfordre til, at kravene til tomgangsperioden for udearealerne til slagtekyllin-

ger under alle omstændigheder nuanceres i forhold til det fremsatte forslag. Formålet med dette 

skal være at sikre, at der er sammenhæng mellem krav til tomgangsperiode og dyrenes belastning 

af området. Landbrug & Fødevarer har følgende kommentarer og forslag: 

 

Slagtekyllinger belaster udearealerne langt mindre end æglæggende høner. Dels fordi dyrene er 

mindre, spiser mindre og gøder mindre og dels fordi slagtekyllingerne typisk holdes inde de første 

21-28 dage af deres liv. De fleste økologiske kyllinger slagtes, når de er mellem 56 og 63 dage, 

hvilket reelt indebærer, at hvert hold slagtekyllinger belaster udearealerne i ca. 30 dage. Da dyrene 

er små og deres brug af udearealerne er begrænset, er behovet for en genvækstperiode, for at sik-

re tilstrækkelig vegetation, betydeligt lavere end hos æglæggende høner. De økologiske slagtekyl-

lingeproducenter oplever ikke, at deres dyr når at fjerne bemærkelsesværdig vegetation fra udea-

realerne i løbet af de ca. 30 dage, dyrene bruger udearealet. Vil derfor opfordre til, at der ikke stilles 

krav om en sammenhængende tomgangsperiode for slagtefjerkræ, men at det muliggøres, at slag-

tekyllingeproducenter kan opfylde eventuelle krav til tomgangsperiode imellem deres fjerkræhold. 

For en typisk dansk producent vil udearealet opnå en reel tomgangsperiode på minimum 3 uger 
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mellem hvert hold indsatte kyllinger. Dette vurderes at være mere end rigeligt til at sikre tilstrække-

lig genvækst af bundvegetationen.  

 
 
Præcisering af § 21 – langsomt voksende slagtekyllingeracer 

Landbrug & Fødevarer foreslår § 21 ændres således, at den acceptable gennemsnitlige vækstha-

stighed for langsomt voksende slagtekyllingeracer betragtes som et gennemsnit for en kønsblandet 

flok. For rene hane flokke vil der i de fleste tilfælde være en højere tilvækst end for rene høneflok-

ke. 

 

Derfor ønskes tilvækstgrænsen for slagtefjerkræ desuden beregnet på grundlag af tre på hinanden 

følgende hold. Herved tages der hensyn til den naturlige variation der er mellem de indsatte hold. 

Udover forskel i tilvækst mellem kønnene kan f.eks. også årstidsvariationer øve indflydelse på til-

væksten. 
 
 

Væksthusproduktion, § 19 

Landbrug & Fødevarer og Dansk Gartneri kan principielt bakke op om, at § 19 i bekendtgørelse nr. 

244 af 2. april 2004 ophæves. Organisationerne vil dog henlede opmærksomheden på erhvervets 

samlede forslag til regler for den økologiske væksthusproduktion og anbefaler, at nuværende vejle-

dende danske gødningspraksis så vidt muligt videreføres uændret indtil reglerne for den økologiske 

væksthusproduktion er præciseret og harmoniseret i EU.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lars Holdensen 
Konsulent 
 
Økologi 
 
D 3339 4007 
M 2178 8633 
E lho@lf.dk 
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