
KOM GODT I GANG MED ØKOLOGISK 
SLAGTEKYLLINGEPRODUKTION

TOMMELFINGERREGLER
Det første skridt er at lave en langsigtet plan, der tager højde for:

• Stald og inventar klargøres grundigt, inden kyllingerne ankommer 

•  Tildel ekstra foder på papir i de første 5 dage. Registrer dødsårsager  
og forbrug af vand og foder 

•  Tilse kyllingerne mindst to gange om dagen. Drikkenipler, temperatur og luft-
fugtighed tilpasses kyllingernes vækst og vandspild minimeres. Strøelsen skal 
holdes tør. Reparer fugtige pletter med ekstra strøelse, der er lagt klar i huset 

•  Følg kyllingernes vækst via enkeltdyrsvejning. Anvend fortyndingsfoder/hel 
hvede, så kyllingerne ikke bliver for store inden slagtning. Undgå fjerpilning 
anvend mineraltilskudssten. Hold øje med gødningsklatter – er kyllingernes 
fordøjelse OK? 

•  Når kyllingernes fjerdragt tillader det, skal de have adgang til udearealet 

•  Hold en høj biosikkerhed – dvs. aktiv forebyggelse mod smitte. Smitte kan 
sidde på hænder, tøj, fodtøj, redskaber, strøelse og foder og på den måde 
komme ind til kyllingerne, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler

For at lykkes med en bæredygtig pro-
duktion af økologiske kyllinger, er det 
afgørende, at landmanden optimerer  
alle forhold lige fra klargøring af stald, 
fodring, udearealer, hygiejne, dyre- 
velfærd og slagtekvalitet.  

FODERLEVERING

Ved foderlevering er det vigtigt at  
kontrollere følgende:

•  Foderets lugt

•  Udseende 

•  Struktur 

•  Er der en læsseprøve med ved  
foderlevering?

•  Udtag egen foderprøve af det  
leverede foder 

  

YDERLIGERE INFO:
Kontakt Jette Søholm Petersen,  
jtp@seges.dk.

UDEAREALET 
Vigtigste punkter for et godt udeareal er:  
• Beplantning tæt på kyllingehuset 
• Varieret plantevalg  
• Veldrænet område foran udgangen 
• Et godt rævesikret hegn. 

Her er et forholdsvis nyetableret udeareal, hvor man har valgt at plante korridorer/
rækker af popler. I korridorerne mellem poplerne er der mulighed for at bundve-
getationen kan etablere sig. Denne indretning giver en god variation, hvor træerne 
giver skygge, læ og skjul, og hvor bundvegetationen tjener som kamuflage og 
fourageringsemner.

KYLLINGEHUS

VELDRÆNET OMRÅDE

KORRIDORER AF TRÆER OG BUSKE
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REGLER FOR ØKOLOGISK  
SLAGTEKYLLINGEPRODUKTION

NETTOAREAL FLOKSTØRRELSE MIN. UDEAREAL

FASTE HUSE 10 dyr/m2 dog højest 21 kg 
levendevægt/m2

 4.800 4 m2

MOBILE HUSE (under 150 m2, 
og som flyttes mellem hvert hold)

 16 dyr/m2 dog højest 30 kg 
levendevægt/m2

4.800 4 m2

HOVEDREGLERNE FOR ØKOLOGISK PRODUKTION
AF SLAGTEKYLLINGER ER:
• Adgang til attraktive udearealer med vegetation, skygge, ly og læ

• Sikre høj dyrevelfærd og lav dødelig i flokken

• Langsomt voksende kyllinger

• Adgang til økologisk grovfoder fra 3-dages alderen

• Ingen genmodificerede input – undtagen medicin

VÆKST OG SLAGTEALDER
Kyllinger skal være økologiske eller under 3 dage gamle ved indsættelse i det økologiske system.  
Hvis der indsættes ikke-økologiske kyllinger af langsomt voksende race, skal de være min. 70 dage  
inden slagtning. Dyr af ikke langsomt voksende race skal være min. 81 dage inden slagtning.  
Den daglige tilvækst for langsomt voksende kyllinger må maksimalt være 38 g / dag som gns.  over  
tre på hinanden følgende hold.

FODER 
•  20 pct. af foderet skal være fra egen bedrift eller fra DK. 30 pct. fra 1. januar 2022.
•  Indtil den 31. december 2021 må der anvendes 5 pct. konventionelt proteinfoder. For unge 

dyr, herunder slagtekyllinger, fortsætter muligheden indtil 31. december 2026.
•   Fiskemel må indgå i foderet. Vær dog opmærksom på, at slagterierne ikke tillader fiskemel i 

voksefoder
•  Foderet må kun indeholde mineralske fodermidler og fodertilsætningsstoffer, som fremgår af 

bilag 6 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

STALDE 
•  Der skal være vinduer og tilstrækkeligt med dagslys i stalden (20 lux i 80 pct. af staldens  

nettoareal)
•  Mindst 1/3 af staldens gulvareal skal kunne anvendes som støvbadningsareal. Det skal være 

dækket af tør og porøs strøelse af sand, jord, halm eller lign. 
•  Ind- og udgangshuller, der tilsammen er mindst 4 m lange pr. 100 m2 staldareal
•  Der skal være en natlig hvileperiode uden kunstigt lys på minimum 8 timer. 

UDEAREALER
•  Udearealer til fjerkræ skal have været under omlægning til økologi i mindst 12 måneder. 
•  Hver kylling skal have et udeareal på mindst 4 m2

•  25 pct. af udearealet skal være dækket af træer, buske eller bundvegetation. 

FLOKSTØRRELSE OG AREALKRAV
Kyllingestalde må max. være 1.600 m2 pr. hus. Tabellen herunder viser arealkrav, max. flokstørrelse, 
min. udeareal til slagtekyllinger i faste og mobile huse:

Dokumentation og kontrol er en vigtig del 
af at sikre troværdigheden i den økologiske 
produktion. For økologisk produktion af 
slagtekyllinger betyder det, at en række 
forhold skal registreres, indberettes eller 
fremvises, når økologikontrollen kommer.

HUSK AT

•  Du (eller en medarbejder) skal have 
gennemført et lovpligtigt kursus om 
slagtekyllinger inden etablering

•  Husdyrholdet skal være registreret/opda-
teret i CHR. Se landbrugsindberetning.dk

•  Du skal indsende oplysninger om  
bedriften hvert år i fællesskemaet  
– i 2021 senest den 16. april.

VELFÆRDSKONTROL

•  Max 1,2% døde pr. måned

•  Ingen fjerpilning 

• Max. 25 ppm ammoniak i stalden.

MEDICIN- OG HUSDYRLOGBOG

•  Alle behandlinger og indgreb i flokken 
skal føres i en husdyr-/medicinlogbog

•  Vaccinationsplaner fra dyrlægen skal 
opbevares

•  Registrering af tilgang, afgang og døde 
dyr for hver flok skal fremgå af logbogen

•  Adgang til udeareal, foldskifte og tom-
gangsperiode skal fremgå af logbogen.




