Kend din kylling
Industrikylling
(COOP’s egen kylling,
Danpo DK-kylling,
Enghavengård, Vores
kylling, Tasty Chicken,
Budget kylling, Store
Holger, Smagfuld m.fl.)

Frijsenborg
Herregårdskylling
(De 5 Gaarde)

Stor guide om kyllinger

Himmerland Kylling

MajsPlus

Gråsten Land- & Hanekylling

Freja

Økologisk kylling
(Rose Økologisk, Gråsten
Økologisk, Sødam Økologisk*)

Franske frilands/økokyllinger
(Loué fransk frilandskylling,
Løgismose Gourmetkylling,
Princip Fritgående kylling,
Nature De France (Øko))

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

Ca. 20 kyllinger.
(40 kg/m2).

18-19 kyllinger.
(36 - 38 kg/m2).

Ca. 17 kyllinger.
(38 kg/m2).

15-16 kyllinger.
(32 kg/m2).

13-17 kyllinger.
(25-35kg/m2).

13 kyllinger.
(maks. 25 kg/m2).

10-16 kyllinger (20-30 kg/m2).
Højere belægning i flytbare huse.

11 kyllinger.
(21-22 kg/m2).

Hvor stor er flokken?

Intet maks. typisk 40.000 kyllinger.

Intet maks. ca. 30-40.000 kyllinger.

Intet maks. ca. 32.000 kyllinger.

Intet maks. ca. 32.000 kyllinger.

Højst 4.800 kyllinger.

Ca. 25.000 kyllinger.

Højst 4.800 kyllinger.
Sødam Økologisk 2.400 kyllinger.

Højst 16.000, typisk
10-12.000 kyllinger, som er fordelt på flere mindre huse. Nature
De France højst 4.800 kyllinger.

Kommer kyllingerne
ud i det fri?

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

Nej, men har adgang til
overdækket udendørs

Ja, 4 m2 udeareal pr. kylling.
De lukkes ud, når de har fået fjer.

Ja, de er ude det meste af tiden
på skovarealer uden indhegning.

Skal de have dagslys?

Nej, kun kunstigt lys.

Nej, kun kunstigt lys.

Nej, kun kunstigt lys.

Nej, kun kunstigt lys.

Ja.

Ja.

Ja.

Ja.

Får kyllingerne
grovfoder?

Nej.

Ja.

Ja, enghø.

Ja, hø- eller halmballer.

Ja.

Ja.

Ja, plus det kyllingerne finder
udenfor.

Ja, plus det kyllingerne finder
udenfor.

Har kyllingerne
siddepinde?

Nej.

Nej.

Nej.

Nej.

Delvist (Halmballer).

Ja.

Ja.

Nej, ikke indenfor. Kyllingerne
finder siddepladser på grene og
træer udenfor.

Har kyllingerne
strøelse, som de kan
skrabe og støvbade
i?

Ja, samme strøelse i hele
produktionsperioden.

Ja, samme strøelse
(træspåner og spagnum)
i hele produktionsperioden.

Ja, samme strøelse
(træspåner) i hele
produktionsperioden.

Ja, samme strøelse i hele
produktionsperioden.

Ja, savsmuld, og der suppleres
dagligt med ny strøelse.

Ja, samme strøelse i hele
produktionsperioden.

Ja, og der suppleres
løbende med ny strøelse.
Udendørs er der fri adgang til
støvbadning i jord og sand.

Ja, og der suppleres løbende med
ny strøelse. Udendørs er der fri
adgang til støvbadning i jord
og sand.

Alder ved slagtning?

36 - 39 dage.

33 - 38 dage.

36 - 39 dage.

33 - 39 dage.

42 - 71 dage.

45 dage.

Mindst 63 dage.
Gråsten Økologisk 64-91 dage.

Mindst 81 dage.

Hvor hurtigt må
kyllingerne vokse?

Hurtigvoksende kylling,
intet maks.

Hurtigvoksende kylling,
intet maks.

Hurtigvoksende kylling,
intet maks.

Hurtigvoksende kylling,
intet maks.

Hurtigvoksende kylling, fodres
så den vokser langsommere.

Middelvoksende kylling,
gns. 50 g/dag.

Langsomtvoksende kylling,
gns. 35 g/dag.

Langsomtvoksende kylling.

Hvor lang er transporten til slagteriet ?

Op til 12 timer.

Ca. 4 timer.

Ca. 1.5 time.

Ca. 1.5 time.

Ca. 2 timer.

Op til 12 timer.

Maks. 8 timer.
Gråsten Økologisk ca. 2 timer.
Sødam Økologisk under 1 time.

2-3 timer.

Hvor ofte bliver der
ført ekstern 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.

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.

Produceres og slagtes i Tyskland og derfor underlagt tysk
myndighedskontrol.

Produceres og slagtes i Tyskland og derfor underlagt
tysk myndighedskontrol.

NaturErhvervstyrelsen kontrollerer alle økoproducenter årligt.
Gråsten produceres i Tyskland/
Frankrig og kontrolleres lokalt.
Sødam kontrolleres også af
Dyrenes Beskyttelse.

De franske fødevaremyndigheder
gennemfører mindst ét uanmeldt
kontrolbesøg årligt. Herudover 3
årlige kontrolbesøg af et
uafhængigt certificeringsfirma.

Kyllingerne kan
købes i.

Fakta, Kvickly, SuperBrugsen, DaligBrugsen,
Bilka, Føtex, Netto,
Rema 1000.

COOP Danmark.

SuperBest, Eurospar.

Bilka, Føtex, Netto.

SuperBest.

Føtex.

Irma, Kvickly, SuperBrugsen,
Fakta, Rema 1000 og SuperBest.

Irma, Føtex, Netto.

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

Herregårdskyllingen
har en lille smule
mere plads i stalden
og fodres også med
grovfoder, men ligner
ellers den almindelige
slagtekyllingeproduktion.

Lidt bedre plads i
stalden, grovfoderet og
den korte transport til
slagteriet trækker op i
forhold til almindelige
industrikyllinger.

De markant færre
kyllinger/m2, berigelse
af miljøet med hø eller
halmballer og den korte
transport til slagteriet er
væsentlige forbedringer.

Gråsten-kyllingen holdes i
relativt små flokke med varierende belægningsgrad op til 35
kg/m2.Det trækker ned, at det er
en hurtigvoksende kylling, hvor
det er nødvendigt at bremse
væksten gennem fodringen for
at undgå, at kyllingen bliver
for tung, da nogle først slagtes
efter 71 dage.

Lav belægningsgrad og
adgang til en overdækket
veranda giver Freja bedre
plads og mulighed for at
udføre sin naturlige adfærd.
Den store flokstørrelse og
manglende loft over transporttiden trækker ned.

Dyrenes Beskyttelses
vurdering.

    
* Sødam - Økologiske kylling er godkendt under
mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Du kan downloade kyllingeguiden på
www.dyrenesbeskyttelse.dk/kyllingeguide



De økologiske kyllinger lever
i relativt små flokke med god
plads. Kyllingerne vokser
langsomt og har ikke problemer
med at bevæge sig naturligt.
De kommer udenfor og kan
udfolde deres naturlige adfærd
og dermed opføre sig som de
dyr, de er.



De franske frilandskyllinger har
det helt særlige plus, at de en
stor del af livet går frit på arealer med skov og dermed er den
slagtekylling, der har det mest
naturlige miljø at færdes i.



Kilde: Fødevarestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Coop, Dansk Supermarked, Rema
1000, Løgismose, Frijsenborg Herregårdskylling, Himmerland Kylling, Gråsten Kylling.
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