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Naturerhvervstyrelsen, Økologierhverv 

okologierhverv@naturerhverv.dk 

Høringssvar til ”Supplerende høring over udkast til bekendtgørelse om økologisk jord-

brugsproduktion m.v.” 

 

NaturErhvervstyrelsen har den 3. maj 2012 sendt udkast til ændringer til bekendtgørelse om økolo-

gisk jordbrugsproduktion m.v. I det medsendte høringsbrev er de væsentligste ændringer præcise-

ret. 

 

Landbrug & Fødevarer har følgende bemærkninger og supplerende forslag. 

 

Ønske om ens regler 

Landbrug & Fødevarer finder det beklageligt, at bekendtgørelsesudkastet ikke i større omfang læg-

ger op til at skabe fair konkurrence mellem de økologiske producenter i Danmark og producenterne 

i de omkringliggende lande.  

 

NaturErhvervstyrelsens nye forslag til krav til ægproducenter om 60 dages årlig tomgangsperiode 

eller 120 dage hvert andet år i vækstsæsonen resulterer i, at danske producenter skal have 6 m
2
 

udeareal til rådighed pr. dyr, hvis de ønsker kontinuerlig drift.  I Sverige, Tyskland og Nederlandene 

indhegnes i praksis kun 4 m
2 
udeareal pr. dyr. 

 

Med regler, der afviger fra praksis i Sverige, Tyskland og Nederlandene risikerer vi, at udvidelsen af 

den økologiske produktion, som er nødvendig for at følge med den stigende efterspørgslen i Dan-

mark, ville komme til at foregå i Sverige, ligesom vi ikke vil kunne udnytte mulighederne for eksport 

til Tyskland fuldt ud. En sådan udvikling vil ikke være til gavn for dyrevelfærden og antallet af ar-

bejdspladser, ligesom eksportindtægterne ikke forventes at kunne øges.  

 

Attraktive udearealer 

Fokus bør rettes mod at skabe attraktive funktionelle udearealer der benyttes af dyrene. Vi har tidli-

gere argumenteret for, at flerårig skovlignende beplantning vil medvirke til attraktive og benyttede 

udearealer. Med bevoksning med træer, buske mv. vil der sikres vedvarende beplantning – selv 

uden en fastsat genvækstperiode. En fordeling af buske og træer i hele hønsegårdens længde til-

skynder desuden hønsene til at bruge hele hønsegården, da det sikrer naturlige tilflugtsmuligheder 

og beskyttelse fra rovfugle mv. Udover at sikre vegetation og en attraktiv hønsegård, vil en sådan 

beplantning også sikre, at der hele tiden sker en løbende næringsstofopsamling i hønsegården, 

hvilket er med til at reducere miljøbelastningen. 

 

Vi synes det er ærgerligt, at der i bekendtgørelsen ikke lægges op til anerkendelse af fordelene ved 

flerårig skovlignende beplantning i udearealerne. 
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Tomgangsperiode i fjerkræfolde § 22 - økologisk ægproduktion 

I bekendtgørelsesudkastet § 22, stk.4 muliggøres glidende foldskifte ved, at den gamle fold gradvis 

lukkes af, bl.a. under forudsætning af, at det samlede udeareal, der anvendes til foldskiftet, mindst 

udgør 1½ gange minimumsarealet pr. fugl, samt at fuglene til stadighed har adgang til minimum 4 

m
2
 pr. fugl. 

 

§ 22, stk. 3, præciserer at kravet om tomgangsperiode ikke gælder, hvis det samlede udeareal ud-

gør 8 m
2
 pr. fugl. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der tilføjes følgende stykke til § 22: 

 

§ 22, stk. 5. Kravet til tomgangsperiode gælder ikke, hvis mindst 50% af udearealet er dæk-

ket af flerårig skovlignende beplantning og hvis det samlede udeareal mindst udgør 1½ 

gange minimumsarealet. 

 

Dette vil give producenterne mulighed for, at vælge mellem jævnlige foldskift med omfattende heg-

ning som beskrevet i stk. 4 eller dobbelt udeareal som beskrevet i stk. 2 eller en skovhønsegård 

med omfattende flerårig beplantning.  

 

 

Tomgangsperiode i fjerkræfolde § 22 – økologisk slagtekyllingeproduktion 

Det er positivt, at der lægges op til en differentiering i kravene til udearealerne for æglæggere og 

slagtekyllinger, da slagtekyllingers belastning af udearealerne er betydeligt mindre end andet fjer-

kræs. Slagtekyllinger benytter typisk udearealerne i ca. 30 dage pr. hold og det er producenternes 

erfaring, at dyrene kun i begrænset omfang gør indhug i vegetationen. Som udgangspunkt resulte-

rer dette i, at vegetationen når at genetablere sig mellem fjerkræholdene. Vi vil derfor opfordre til, at 

der ikke stilles krav om en sammenhængende tomgangsperiode for udearealerne til slagtekyllinger, 

eller at kravene om sammenhængende perioder begrænses til maksimalt tre uger. For en typisk 

produktion, vil udearealerne naturligt hvile i ca. tre uger mellem to fjerkræhold, dels pga. af rengø-

ring af stalden mellem holdene og dels fordi kyllingerne ikke anvender udearealerne i den første tid 

af deres liv. Yderligere tomgangsperiode bør ikke være nødvendig for at sikre genvækst af vegeta-

tionen. 

 

§ 21 – Langsomt voksende slagtekyllingeracer 

Landbrug & Fødevarer bakker op om ændringerne om at beregne tilvækst som et gennemsnit af 3 

på hinanden følgende hold, da der herved delvis tages hensyn til de naturlige udsving i tilvækst 

samt forskellen i tilvækst mellem køn.  

 

Der er stadig store udfordringer med beregning af daglig tilvækst og det er erhvervets opfattelse at 

grænsen på 35 g/dag giver problemer. Vi vil derfor foreslå at grænsen for daglig tilvækst hæves fra 

35 g til 40 g. 

 

Ifølge fjerkræeksperterne på Videncentret for Landbrug forligger der intet fagligt grundlag, der do-

kumenterer, at netop 35 gram er den rigtige tilvækstgrænse når der fokuseres på udfordringer med 

benproblemer og gangegenskaber, dødelighed eller adfærd i øvrigt. Eksperterne vurderer derimod, 

at grænsen for daglig tilvækst kan hæves til 40 gram uden at forringe dyrevelfærden eller tilside-

sætte velfærdsmæssige parametre. 

 

En daglig tilvækst på 40 gram/dyr vil desuden give følgende fordele:  

 Mulighed for at vælge mellem flere typer af langsomt voksende kyllingeracer. 
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 Større frihed til at tilpasse indsætninger af kyllinger hos producenter der ikke har mulighed for 

kønsopdeling. 

 Større ensartethed og rette vægtinterval, der opfylder slagteriernes og forbrugernes ønsker. 

Begrænsningen om 35 g tilvækst pr. dag presser i nogle tilfælde kyllingerne, hvilket skaber 

større spredning i kyllingernes vægt. Afvigelser i vægt resulterer i større spild på slagterierne.  

 

Det er desuden værd at bemærke, at konventionelle slagtekyllinger i praksis har et vækstpotentiale 

på minimum 70 gram daglig tilvækst ved blandede hold bestående af høner og haner. Konventio-

nelle hanekyllinger kan overstige en daglig tilvækst på 75-78 gram. En grænse på 40 gram daglig 

tilvækst, vil således stadig differentiere den økologiske slagtekylling væsentligt fra den konventio-

nelle. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Lars Holdensen 

Konsulent 
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