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KORTFATTAD MOTIVERING

Uppfödning av slaktkycklingar är en av de mest intensiva näringarna. Denna typ av 
produktion medför emellertid problem både för djurens hälsa och välbefinnande. Detta 
område omfattas inte av någon specifik gemenskapslagstiftning, utan endast av de allmänna 
kraven i direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur. Även konsumenternas 
intresse för djurskyddsstandarder ökar. 

Kommissionen har därför beslutat att föreslå ett särskilt direktiv om fastställande av 
minimiregler för skydd av slaktkycklingar.

I förslaget fastställs de krav som skall uppfyllas av anläggningarna, som delas in i två 
kategorier:
1. Anläggningar med en beläggningsgrad uttryckt i antal kg kyckling per kvadratmeter på 

högst 30 kg levande vikt. 
2. För anläggningar med en beläggningsgrad på högst 38 kg levande vikt per kvadratmeter 

fastställs mer omfattande krav.

Utbildning och handledning skall tillhandahållas personalen vid anläggningarna. 
Anläggningarna skall kontrolleras och journal skall föras. Vid behov skall åtgärder vidtas för 
bristande efterlevnad. Kontroll och uppföljning skall också utföras på slakteriet, med ett 
system för bedömning av dödligheten och nivån för trampdynedermat på de kontrollerade 
fåglarna.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag för att hantera de djurhälsoproblem som 
uppstår i samband med uppfödning av slaktkycklingar.

Föredraganden vill dock föreslå vissa ändringar inom tre områden: beläggningsgraden, det 
bedömningssystem som föreslås samt frågorna om kastrering och näbbtrimning.  

I. Beläggningsgraden

De undersökningar som gjorts av beteendestörningar och benfel visar tydligt att en hög 
beläggningsgrad, över 25 kg kyckling per kvadratmeter, leder till allvarliga djurhälsoproblem, 
på samma sätt som den inskränkta rörelseförmågan orsakar trampdynedermat, benfel, sår på 
bröstet, ändringar av det normala beteendet och slutligen höga dödlighetsnivåer. I rapporten 
om slaktkycklingars välbefinnande (The Welfare of Chickens Kept for Meat Production 
(Broilers)) som lades fram år 2000 av Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och 
välbefinnande konstateras det på sidan 66:

Det framgår klart och tydligt av de undersökningar som gjorts av beteendestörningar och 
benfel att beläggningsgraden måste vara 25 kg kyckling per kvadratmeter eller lägre om 
allvarliga djurhälsoproblem skall kunna undvikas och att förekomsten av allvarliga problem 
ökar mycket snabbt vid en beläggningsgrad på över 30 kg kyckling per kvadratmeter, även 
med mycket välutvecklade miljökontrollsystem.
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Föredraganden föreslår därför att beläggningsgraden minskas till 25 kg levande vikt per 
kvadratmeter. Om djurhållaren uppfyller kraven i bilaga II kan beläggningsgraden utökas till 
30 kg levande vikt per kvadratmeter.

II. Bedömningssystem

I slakteriet skall prover tas från kycklingarnas fötter för att kontrollera förekomsten av 
trampdynedermatit och upprätta en resultattabell. Om resultatet överskrider 50 poäng skall 
den officielle veterinären meddela djurhållaren på anläggningen. 

Trampdynedermatit är ett allvarligt djurhälsoproblem och bör i största möjliga utsträckning 
undvikas. Enligt de erfarenheter som uppnåtts i ett några medlemsstater behöver resultatet inte 
överskrida 40 poäng. Föredraganden föreslår därför att den acceptabla nivån ändras till 
40 poäng.

III. Näbbtrimning

I förslaget tillåts näbbtrimning. Om beläggningsgraden sänks kommer de problem som 
motiverar näbbtrimning, det vill säga fjäderplockning och kannibalism, automatiskt att 
minska. Det är inte önskvärt att stympa hela djurbesättningen och näbbtrimning bör i största 
möjliga utsträckning undvikas. I vissa system är det dock för närvarande nödvändigt. Om det 
operativa ingreppet utförs korrekt kan allvarliga problem dock undvikas. Det främsta målet 
bör dock vara att undvika näbbtrimning. Industrin bör uppmanas att finna en konkret och 
fungerande lösning till problemet med fjäderplockning och kannibalism utan behov av 
näbbtrimning.

Slutsatser

Bra driftmetoder inom jordbruket förbättrar inte bara djurhälsovillkoren, utan bidras också till 
att förebygga sjukdomar. Konsumenternas intresse för djurskyddsfrågor ökar, vilket innebär 
att förbättrade djurskyddsstandarder blir en viktig konkurrensmässig fördel för 
kycklingindustrin. De uppfödare som vidtar åtgärder för att förbättra kycklingarnas 
välbefinnande bör uppmuntras och inte missgynnas i jämförelse med de uppfödare som inte 
bryr sig om djurens välbefinnande. Det föreslagna direktivet är därför ett viktigt steg mot en 
ökning av djurskyddsstandarderna för slaktkycklingar i hela gemenskapen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 3, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att 
beläggningsgraden i anläggningar eller 
enskilda avdelningar, uttryckt i antal kg 
kyckling per kvadratmeter tillgänglig area, 
inte överskrider 30 kg levande vikt.

2. Medlemsstaterna skall se till att 
beläggningsgraden i anläggningar eller 
enskilda avdelningar, uttryckt i antal kg 
kyckling per kvadratmeter tillgänglig area, 
inte överskrider 25 kg levande vikt.

Ändringsförslag 2
Artikel 3, punkt 3, stycke 1

Genom avvikelse från punkt 2 kan 
medlemsstaterna föreskriva att 
beläggningsgraden får uppgå till högst 
38 kg levande vikt i anläggningar eller 
enskilda avdelningar, förutsatt att 
djurhållaren förutom kraven i bilaga I även 
uppfyller kraven i bilaga II.

Genom avvikelse från punkt 2 kan 
medlemsstaterna föreskriva att 
beläggningsgraden får uppgå till högst 
30 kg levande vikt i anläggningar eller 
enskilda avdelningar, förutsatt att 
djurhållaren förutom kraven i bilaga I även 
uppfyller kraven i bilaga II.

Ändringsförslag 3
Bilaga II, punkt 1, stycke 1

1. Djurhållaren skall meddela den behöriga 
myndigheten om sin avsikt att utnyttja en 
beläggningsgrad som överstiger 30 kg
levande vikt. 

1. Djurhållaren skall meddela den behöriga 
myndigheten om sin avsikt att utnyttja en 
beläggningsgrad som överstiger 25 kg
levande vikt. 

Ändringsförslag 4
Bilaga IV, punkt 2, tabell 1, rad 1

Trampdynedermatit  50 poäng Trampdynedermatit  40 poäng

  

1 EUT C .../Ännu ej offentliggjort i EUT.


