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KORT BEGRUNDELSE

Opdræt af slagtekyllinger er en af de mest intensive former for landbrug og indebærer såvel 
velfærds- som sundhedsmæssige problemer for kyllingerne. Der findes ikke nogen særskilt 
EU-lovgivning for sektoren, men kun de generelle krav i direktiv 98/58/EF vedrørende 
beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål. Desuden er forbrugerne i stigende grad 
opmærksomme på og bekymrede for standarderne for dyrebeskyttelse.

Kommissionen har derfor fremlagt et forslag til direktiv med minimumskrav til opdrættet af 
disse kyllinger.

I forslaget fastlægges de krav, som skal opfyldes af bedrifterne, idet disse inddeles i to 
kategorier:
1. Bedrifter med en belægningsgrad på højst 30 kg levende vægt pr. kvadratmeter friareal.

2. For bedrifter med en belægningsgrad på højst 38 kg levende vægt pr. kvadratmeter skal 
der gælde mere omfattende krav.

De ansatte på bedrifterne skal modtage uddannelse og vejledning. Bedrifterne skal overvåges, 
og de skal føre registre, ligesom der forefindes en procedure, som kan tages i anvendelse i 
tilfælde af manglende opfyldelse af kravene. Der vil også ske overvågning og opfølgning på 
slagteriet med et pointsystem for dødelighed og fodsygdomme (trædepudedermatitis) blandt 
de kontrollerede kyllinger.

Den rådgivende ordfører hilser Kommissionens forslag velkomment som et bidrag til 
løsningen af de velfærdsproblemer, der er forbundet med opdræt af slagtekyllinger.

Der er imidlertid tre områder, hvor han gerne vil foreslå visse ændringer, nemlig 
belægningsgraden for kyllingerne, det foreslåede pointsystem og spørgsmålet om kastrering 
og næbtrimning.

I. Belægningsgrad

Det fremgår klart af undersøgelser af adfærds- og benproblemer, at en høj belægningsgrad på 
over 25 kg pr. kvadratmeter medfører alvorlige velfærdsproblemer, fordi den begrænsede 
bevægelsesfrihed forårsager trædepudedermatitis, brystblærer, indskrænkning af normal 
adfærd og i sidste instans høj dødelighed. Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og 
Trivsel drager på s. 66 i sin rapport fra 2000, "The welfare of Chickens Kept for meet 
Production" følgende konklusion:

Det fremgår klart af undersøgelserne af adfærds- og benproblemer, at belægningsgraden skal 
være på 25 kg pr. kvadratmeter eller derunder, hvis større velfærdsproblemer i det store og 
hele skal kunne undgås, samt at der ved belægningsgrader på over 30 kg pr. kvadratmeter sker 
en kraftig vækst i hyppigheden af alvorlige problemer, selv med meget gode 
miljøkontrolsystemer.

Den rådgivende ordfører foreslår derfor, at belægningsgraden nedsættes til 25 kg levende 
vægt pr. kvadratmeter. Hvis ejeren eller brugeren opfylder kravene i bilag II, kan 
belægningsgraden udvides til 30 kg levende vægt pr. kvadratmeter. 
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II. POINTSYSTEM

På slagteriet skal der tages prøver fra kyllingernes fødder med henblik at kontrollere for 
forekomst af trædepudedermatitis og indføre dette i et pointsystem. Hvis pointtallet 
overskrider 50, skal embedsdyrlægen underrette bedriftens ejer eller bruger.

Trædepudedermatitis er et stort velfærdsproblem og bør forhindres i det omfang, det 
overhovedet er muligt. I lyset af erfaringerne fra et par medlemsstater er der ikke noget behov 
for at lade pointtallet overstige 40. Den rådgivende ordfører foreslår derfor, at det maksimale 
acceptable pointtal nedsættes til 40.

III. Næbtrimning

I forslaget tillades næbtrimning. Hvis belægningsgraden nedsættes, formindskes de 
problemer, som begrunder trimningen, nemlig fjerpilning og kannibalisme, imidlertid 
automatisk. Lemlæstelse af ethvert husdyr er uønskeligt, og næbtrimning bør undgås, hvis det 
overhovedet er muligt. Inden for visse systemer kan det dog for tiden være nødvendigt. 
Såfremt operationen udføres korrekt, kan den bidrage til at undgå alvorlige problemer. Det 
ultimative mål må ikke desto mindre være helt at undgå næbtrimning. Branchen bør kraftigt 
opfordres til at finde en praktisk gennemførlig løsning på problemerne med fjerpilning og 
kannibalisme, uden at det bliver nødvendigt at ty til næbtrimning.

Konklusioner

God landbrugspraksis bidrager til at forbedre dyrenes sundhed og velfærd og samtidig 
forebygge sygdomme. Forbrugerne lægger stadig større vægt på dyrevelfærdsspørgsmål, 
hvilket gør en forbedring af velfærdsstandarden til en vigtig konkurrencefaktor for 
kyllingebranchen. Opdrættere, som gør en indsats for at forbedre kyllingernes velfærd, bør 
opmuntres hertil og ikke stilles dårligere i forhold til dem, der ikke bekymrer sig om 
dyrevelfærd. Det foreslåede direktiv er derfor et vigtigt skridt hen imod en højnelse af 
velfærdsstandarden for slagtekyllinger i Fællesskabet som helhed. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 3, stk. 2

2. Medlemsstaterne sikrer, at belægningen 
af kyllinger pr. kvadratmeter friareal 

2. Medlemsstaterne sikrer, at belægningen 
af kyllinger pr. kvadratmeter friareal 

  

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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("belægningsgrad") på bedrifter eller 
bedriftsenheder højst udgør 30 kg levende 
vægt.

("belægningsgrad") på bedrifter eller 
bedriftsenheder højst udgør 25 kg levende 
vægt.

Ændringsforslag 2
Artikel 3, stk. 3, afsnit 1

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
foreskrive, at kyllinger holdes med en 
belægningsgrad på højst 38 kg levende 
vægt på bedrifter eller bedriftsenheder, 
forudsat at ejeren eller brugeren foruden 
kravene i bilag I opfylder kravene i bilag 
II.

3. Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 
foreskrive, at kyllinger holdes med en 
belægningsgrad på højst 30 kg levende 
vægt på bedrifter eller bedriftsenheder, 
forudsat at ejeren eller brugeren foruden 
kravene i bilag I opfylder kravene i bilag 
II.

Ændringsforslag 3
Bilag II, punkt 1, afsnit 1

1. Ejeren eller brugeren skal anmelde til 
den kompetente myndighed, at 
vedkommende agter at anvende en 
belægningsgrad på over 30 kg levende 
vægt. 

1. Ejeren eller brugeren skal anmelde til 
den kompetente myndighed, at 
vedkommende agter at anvende en 
belægningsgrad på over 25 kg levende 
vægt. 

Ændringsforslag 4
Bilag IV, punkt 3, skema 1, række 1

Trædepudedermatitis 50 point Trædepudedermatitis 40 point


