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Bemærkninger til udkast til ”Bekendtgørelse om produktion af økologiske formeringsdyr og 

deres centralopdræt” 

 

NaturErhvervstyrelsen har den 27. marts 2014 sendt udkast til ændringer til bekendtgørelsen om 

produktion af økologiske formeringsdyr og deres centralopdræt.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det meget positivt, at det via bekendtgørelsen muliggøres at have en 

dansk økologisk produktion af formeringsdyr. 

 

Vi har følgende konkrete ændringsforslag til bekendtgørelsen: 

 

§2, stk. 4, Nettoareal 

Det er nødvendigt med en klar definition nettoarealet, således at evt. etagesystemer også kan 

godkendes. Vi foreslår følgende til formulering i lighed med regulering for æglæggende høner: 

 

Ved nettoareal forstås et areal med en bredde på mindst 30 cm, en hældning på højst 14 pct. og en fri højde 

på mindst 45 cm., som dyrene til enhver tid har adgang til. 

I produktionssystemer, hvor høner kan bevæge sig frit mellem forskellige etager, gælder endvidere 

følgende:  

1) Der må højst være 3 etager incl. gulvniveauet.  

2) Frihøjden mellem etagerne skal være mindst 45 cm.  

3) Drikke- og fodringsanlæg skal være fordelt, så alle høner har lige adgang.  

4) Etagerne skal være indrettet således, at ekskrementer ikke kan falde igennem til underliggende 

etager.  

 

§§7-10, 18. leveuge 

Større fleksibilitet i forhold til, hvornår dyr skal flyttes ønskes, da det i praksis ikke altid vil være 

muligt at flytte dyrene når de er præcis 18 uger. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis dyrene 

kunne flyttes i 18-20. leveuge. 

 

§11, stk. 1, Fast gulv og tag 

Løbegården bør foruden have fast gulv også have fast tag af hensyn til smitterisiko. Derudover 

forslår vi, at breddekravene til løbegården udgår, da belægningskravene allerede sikrer en 

rummelig løbegård.  Forslag til formulering: 

 

Løbegården skal have fast gulv og tag, og være mindst 1,6 m høj og med en nethøjde på mindst 

70% af ydervæggenes højde. 
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§12, Belægningsgrad i løbegård 

Ved centralopdræt accepteres en belægning på 15 dyr/m
2
 i stalden, altså væsentlig højere end ved 

formeringsdyr. Det vil derfor være væsentligt og naturligt at belægningsgraden i løbegården 

tilpasses, så belægningskrav i løbegård harmonere med belægning i stalden. Vi foreslår derfor 

følgende formulering: 

 

Løbegården skal udgøre mindst 50% af staldens nytteareal. 

 

Eller alternativt: 

 

I løbegården må belægningen ikke overstige 30 dyr pr. m
2 

ved centralopdræt og 12 dyr pr. m
2
 ved 

formeringsdyr. 

 

§16, stk. 3, Klimatiske forhold 

Temperaturforhold er afgørende for dyrenes velfærd. Ved små kyllinger (opdræt) kan det selv i 

sommerperioden være nødvendigt at lukke af ud til løbegården om natten. Derudover bør 

centralopdræt kunne holdes inde de første 4 uger.  Vi foreslår følgende formulering, som erstatning 

for §16, stk. 3: 

 

Formeringsdyr og opdræt hertil skal have adgang til løbegård, når temperaturforhold og dyrenes 

fysiske kondition tillader det. Hvis de klimatiske forhold gør det umuligt at holde en passende 

temperatur i fjerkræhuset, kan det tillades, at fjerkræhuset i en kortere periode lukkes af mod 

løbegården. 

 

§17, stk. 2, Reder 

Formuleringen forekommer ikke at være sprogligt korrekt. Vi foreslår følgende alternative 

formuleringer: 

 

§ 17. Der skal være adgang til reder for formeringsdyr fra 19. leveuge. 

Stk. 2. Der skal være mindst en rede pr. 7 avlshøner.  

Ved anvendelse af fællesreder skal der være mindst 1 m2 redeplads pr. 83 høner, eller mindst 

120cm2 pr avlshøne. 

 

§18, Næbtrimning 

Ved parring kan haner skade hønerne alvorligt. Der kan særligt forekomme skader i 

hoved/halsregionen og på ryg og siderne. For at opretholde den bedste velfærd for avlshønerne 

bør det være en muligt at foretage indgreb på hanerne, der forhindrer eller minimerer disse skader, 

hvis dette vurderes nødvendigt. Kommissionens ekspertgruppe, EGTOP, er også bevidste om 

disse udfordringer og udtalte i forbindelse med deres rapport om økologisk fjerkræ følgende:  ”The 

Group does not support the need for mutilations for general application in organic farming. If such 

interventions are considered necessary by relevant authorities, they should be restricted to 

breeding males and carried out on one day old chicks only.” 

 

Vi vil yderligere henvise til mulighederne via KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 889/2008, 

artikel 18, hvor det fremgår, at indgreb som næbtrimning og afhorning kan tillades hvis det sker af 

sikkerhedshensyn eller for at forbedre dyrenes sundhed, velfærd eller hygiejne. Der bør derfor 

åbnes for dispensationsmuligheder i særlige tilfælde. Vi foreslår derfor følgende formulering i §18: 

  



Side 3 af 3 

 

  

Næbtrimning, amputation af tæer, kam og sporer er ikke tilladt. Næbtrimning, klipning af kløer kan 

undtagelsesvist tillades hos haner, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til dyrenes velfærd.  

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

Lars Holdensen 

Seniorkonsulent 

 

Økologi 

 

D +45 3339 4007 

M +45 2178 8633 

E lho@lf.dk 


