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Modernisering af lovgivningen på dyrevelfærdsområdet 

Udkast til bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger samt om uddannelse ved hold af slagtekyllinger 

 

Moderniseringen indebærer bl.a., at der for hver dyreart foretages en sammenskrivning af lov(e) og bekendtgørelser gældende for dyrearten.  

 

Dyreart: Slagtekyllinger 

Lov(e) og bekendtgørelse(r), der sammenskrives:  

 Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 2017 om hold af slagtekyllinger 

 Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 2018 om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger 

 Bekendtgørelse nr. 245 af 16. marts 2010 om uddannelse og kvalifikationer ved hold af slagtekyllinger 

 Dele af bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr. 

Relevante EU-retsakter:  

 Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger 

 Dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 

 Dele af Rådets direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål 

 Dele af Rådets forordning (EF) Nr. 1099/2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet 

 

Note Nuværende bekendtgørelse om slagtekyllinger 
1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om minimumsforskrifter for beskyttelse af 
slagtekyllinger, EU-Tidende 2007, nr. L 182, side 19. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 
om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, EF-Tidende 1998, nr. L 221, side 23. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører 
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 
255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det 
indre marked (IMI-forordningen), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 
om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 
1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet, EU-Tidende 2009, nr. L 303, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder 
en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og 
berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 
 

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2007/43/EF af 28. juni 2007 om 
minimumsforskrifter for beskyttelse af slagtekyllinger, EU-Tidende 2007, nr. L 182, side 19. 

 

Ny §-tekst (der udfyldes en række for 

hvert stykke) 

 

Hjemmel i Dyrevelfærdsloven (DVL) 

(bemyndigelses-§) 

 

Oprindelse – tekst fra lov eller bkg. 

Lov: L nr./år + § 

Bkg: B nr./år + § 

 

Den EU-regel, der gennemføres, 

hvor relevant  

 

Dansk regel strengere 

end EU-regel. 

Ja / Nej 

 

Bemærkninger 

I medfør af § 9, stk. 4, § 9, stk. 6, § 

11, stk. 2 og 3, § 19, stk. 1, § 21, stk. 

1 og 2, § 27, stk. 3, § 45, § 48, § 53, 

stk. 1, § 56, stk. 1, og § 58, stk. 8, i 

lov nr. 133 af 25. februar 2020 om 

dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven) 

fastsættes efter bemyndigelse i 

henhold til § XX i bekendtgørelse nr. 
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XX af XX om Fødevarestyrelsens 

opgaver og beføjelser:  

 

Kapitel 1 

Anvendelsesområde 

 

     

§ 1 (stk. 1) 

Reglerne i denne bekendtgørelse finder 

anvendelse på bedrifter med 

slagtekyllinger, der holdes til 

erhvervsmæssigt formål. 

Bekendtgørelsen finder endvidere 

anvendelse på rugeægsproduktion til 

produktion af slagtekyllinger. 

 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 1 

 

Reglerne i denne lov finder anvendelse 

på bedrifter med slagtekyllinger, der 

holdes til erhvervsmæssigt formål 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 1, stk. 1 

 

Reglerne i denne bekendtgørelse finder 

anvendelse på bedrifter med 

slagtekyllinger, der holdes til 

erhvervsmæssigt formål, og på 

rugeægsproduktion. 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 1, 

stk. 1. 

Dette direktiv finder anvendelse på 

slagtekyllinger. 

Det finder dog ikke anvendelse på: 

a) bedrifter med under 500 

kyllinger 

b) bedrifter med udelukkende 

avlskyllinger 

c) rugerier 

d) ekstensivt staldopdræt og 

fritgående 

kyllinger/frilandskyllinger 

som omhandlet i 

Kommissionens forordning 

(EØF) nr. 1538/91 af 5. juni 

1991 om 

gennemførelsesbestemmelser 

til Rådets forordning (EØF) 

nr. 1906/90 om 

handelsnormer for 

fjerkrækød (10), bilag IV, 

litra b), c), d) og e), og 

e) økologisk opdrættede 

kyllinger i overensstemmelse 

med Rådets forordning (EØF) 

nr. 2092/91 af 24. juni 1991 

om økologisk 

produktionsmetode for 

landbrugsprodukter og om 

angivelse heraf på 

landbrugsprodukter og 

levnedsmidler (11). 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 1, 

stk. 2, 1. pkt. 

Direktivet finder anvendelse på 

kyllinger til opdræt på bedrifter, som 

har kyllinger til både avl og opdræt. 

 

Ja Bestemmelserne viderefører 

anvendelsesområdet, som er 

udvidet til at omfatte alle 

produktionsformer med 

slagtekyllinger samt 

rugeægsproduktion til 

slagtekyllingeproduktionen 

§ 1, stk. 2 

Bekendtgørelsen finder ikke 

anvendelse på produktion af æg til 

konsum. 

 

Ikke relevant Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 1, stk. 2 

 

Bekendtgørelsen finder ikke 

anvendelse på produktion af æg til 

konsum. 

   

§ 1, stk. 3 

Bekendtgørelsen finder for så vidt 

angår bedrifter med slagtekyllinger, 

der holdes til erhvervsmæssigt formål, 

§ 56, stk. 1. 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler med 

henblik på opfyldelse af Den 

 Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. 

september 2005 om anerkendelse 

med erhvervsmæssige 

Nej Ny bestemmelse, indsat som 

følge af indarbejdelse af 

bestemmelser om gensidig 

anerkendelse 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1546851348073&uri=CELEX:32007L0043#ntr10-L_2007182DA.01001901-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1546851348073&uri=CELEX:32007L0043#ntr11-L_2007182DA.01001901-E0011
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anvendelse for enhver statsborger i et 

EU-land, EØS-land eller et land, som 

EU har indgået aftale med om 

anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer, og som ønsker at 

etablere sig i Danmark som 

besætningsansvarlig for en bedrift med 

slagtekyllinger. 

Europæiske Unions direktiver og 

beslutninger om forhold, der er 

omfattet af denne lov. Ministeren kan 

endvidere fastsætte regler eller 

træffe de beslutninger, som er 

nødvendige for anvendelsen af Den 

Europæiske Unions forordninger om 

forhold, som er omfattet af denne 

lov. Ministeren kan fastsætte regler 

om fravigelse af reglerne i de 

ovennævnte retsakter, i det omfang 

disse indeholder adgang hertil. 

kvalifikationer, med senere 

ændringer. 

Kapitel 2  

Definitioner 

 

     

§ 2, (stk. 1) 

I denne bekendtgørelse forstås ved: 

 

     

1) Bedrift:   Et produktionssted, 

hvor der holdes slagtekyllinger. 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 2, stk. 1 

 

Ved bedrift forstås i denne lov et 

produktionssted, hvor der holdes 

slagtekyllinger. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 2, stk. 1 

Ved bedrift forstås i denne 

bekendtgørelse et produktionssted, 

hvor der holdes slagtekyllinger. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 2, 

stk. 1, f) 

 

»bedrift«: et produktionssted, hvor 

der holdes kyllinger 

Nej  

2) Slagtekyllinger: Kyllinger, som 

holdes med henblik på 

kødproduktion. 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 2, stk.2 

 

Ved slagtekyllinger forstås i denne lov 

kyllinger, som holdes med henblik på 

kødproduktion. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 2, stk. 2 

 

Ved slagtekyllinger forstås i denne 

bekendtgørelse kyllinger, som holdes 

med henblik på kødproduktion. 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 2, 

stk. 1, e) 

 

»kylling«: et dyr af arten Gallus 

gallus, der holdes med henblik på 

kødproduktion 

Nej  

 

3) Kyllinger: Dyr af arten Gallus 

gallus fra klækning til 

kønsmodenhed. 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 2, stk. 3 

 

Ved kyllinger forstås i denne lov dyr af 

arten Gallus gallus fra klækning til 

kønsmodenhed. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 2, stk. 3 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 2, 

stk. 1, e) 

 

»kylling«: et dyr af arten Gallus 

gallus, der holdes med henblik på 

kødproduktion 

Nej  
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Ved kyllinger forstås i denne 

bekendtgørelse dyr af arten Gallus 

gallus fra klækning til kønsmodenhed. 

 

4) Rugeægsproduktion: Hold af 

høns og kyllinger med henblik på 

produktion af æg til udrugning af 

slagtekyllinger. 

 

Ikke relevant Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 2, stk. 4 

 

Ved rugeægsproduktion forstås i denne 

bekendtgørelse hold af høns og 

kyllinger med henblik på produktion af 

æg til udrugning af slagtekyllinger. 

 Ikke relevant EU-lovgivningen omfatter ikke 

produktion af rugeæg  

5) Huse: Rum eller bygninger, hvori 

der holdes slagtekyllinger, eller 

hvori der holdes dyr, der 

anvendes til rugeægsproduktion 

til slagtekyllingeproduktionen. 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 2, stk. 4 

 

Ved huse forstås i denne lov rum eller 

bygninger, hvori der holdes 

slagtekyllinger 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 2, stk. 5 

 

Ved huse forstås i denne 

bekendtgørelse rum eller bygninger, 

hvori der holdes slagtekyllinger 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 2, 

stk. 1, g) 

 

»bedriftsenhed«: en bygning på en 

bedrift, hvor der holdes en 

kyllingeflok 

Nej  

 

6) Friareal: Areal med strøelse, som 

kyllingerne har permanent 

adgang til. 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 2, stk. 5 

 

Ved friareal forstås i denne lov et 

areal, som kyllingerne har permanent 

adgang til. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 2, stk. 6 

 

Ved friareal forstås i denne 

bekendtgørelse et areal med strøelse, 

som kyllingerne har permanent adgang 

til. 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 2, 

stk. 1, h) 

 

»friareal«: et areal med strøelse, 

som kyllingerne har permanent 

adgang til 

Nej  

 

7) Belægningsgrad: Den samlede 

levende vægt pr. m2 friareal for 

de kyllinger, der er til stede 

samtidig i et hus. 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 2, stk. 6 

 

Ved belægningsgrad forstås i denne lov 

den samlede levende vægt pr. m2 

friareal for de kyllinger, der er til stede 

samtidig i et hus. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 2, 

stk. 1, i) 

 

»belægningsgrad«: den samlede 

levende vægt pr. m2 friareal for de 

kyllinger, der er til stede samtidig i 

en bedriftsenhed 

Nej  

 

8) Flok: En gruppe kyllinger, som er 

anbragt i et hus og er til stede i 

dette hus samtidig. 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 2, stk. 7 

 

Ved flok forstås i denne lov en gruppe 

kyllinger, som er anbragt i et hus og er 

til stede i dette hus samtidig. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 2, stk. 7 

 

Ved flok forstås i denne bekendtgørelse 

en gruppe kyllinger, som er anbragt i 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 2, 

stk. 1, j) 

 

»flok«: en gruppe kyllinger, som er 

anbragt i en bedriftsenhed og er til 

stede i denne bedriftsenhed samtidig 

Nej  
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et hus og er til stede i dette hus 

samtidig. 

 

9) Slagtehold: En levering til 

slagtning af slagtekyllinger fra 

samme flok, hvor disse kyllinger 

slagtes i umiddelbar forlængelse 

af hinanden inden for 24 timer. 

Ikke relevant   

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, punkt 2. 

Ja Ny. Definitionen er indsat for 

at præcisere, at der i 

forbindelse med delslagtning, 

hvor dele af den samme flok 

slagtekyllinger leveres med 

nogle dages mellemrum, skal 

ske velfærdsundersøgelse af 

hver levering (i.e. hvert 

slagtehold). Hvis levering fra 

samme flok sker inden for 24 

timer, men leveres i flere 

forskellige transportvogne, 

betragtes det dog som én 

levering. 

10) Daglig dødelighed: Det antal af 

kyllinger, der er døde i et hus 

på en given dag, herunder 

dem, der er blevet aflivet enten 

på grund af sygdom eller af 

andre grunde, divideret med 

det totale antal kyllinger, der er 

til stede i huset på denne dag, 

ganget med 100. 

 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 2, stk. 8 

 

Ved daglig dødelighed forstås i denne 

lov det antal kyllinger, der er døde i et 

hus på en given dag, herunder dem, 

der er blevet aflivet enten på grund af 

sygdom eller af andre grunde, 

divideret med det totale antal 

kyllinger, der er til stede i huset på 

denne dag, ganget med 100. 

 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 2, stk. 8 

 

Ved daglig dødelighed forstås i denne 

bekendtgørelse det antal af kyllinger, 

der er døde i et hus på en given dag, 

herunder dem, der er blevet aflivet 

enten på grund af sygdom eller af 

andre grunde, divideret med det totale 

antal kyllinger, der er til stede i huset 

på denne dag, ganget med 100. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 2, 

stk. 1, k) 

 

»daglig dødelighedsrate«: det antal 

kyllinger, der er døde i en 

bedriftsenhed på en given dag, 

herunder dem, som er blevet aflivet 

enten på grund af sygdom eller af 

andre grunde, divideret med det 

antal kyllinger, der er til stede i 

bedriftsenheden på denne dag, 

ganget med 100 

Nej  

11) Samlet dødelighed: Det antal af 

kyllinger, der på det tidspunkt, 

hvor kyllingerne udtages af et 

hus for at blive solgt eller 

slagtet, er døde siden 

indsættelsen i huset, herunder 

dem, der er blevet aflivet enten 

på grund af sygdom eller af 

andre grunde, divideret med 

det totale antal kyllinger, der 

blev indsat i huset, ganget med 

100. 

 

Ikke relevant Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 2, stk. 9 

Ved samlet dødelighed forstås i denne 

lov det antal kyllinger, der på det 

tidspunkt, hvor kyllingerne udtages af 

et hus for at blive solgt eller slagtet, er 

døde siden indsættelsen i huset, 

herunder dem, der er blevet aflivet 

enten på grund af sygdom eller af 

andre grunde, divideret med det totale 

antal kyllinger, der blev indsat i huset, 

ganget med 100. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 2, stk. 9 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 2, 

stk. 1, l) 

 

»kumulativ daglig dødelighedsrate«: 

summen af de daglige 

dødelighedsrater. 

Nej  
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Ved samlet dødelighed forstås i denne 

bekendtgørelse det antal af kyllinger, 

der på det tidspunkt, hvor kyllingerne 

udtages af et hus for at blive solgt eller 

slagtet, er døde siden indsættelsen i 

huset, herunder dem, der er blevet 

aflivet enten på grund af sygdom eller 

af andre grunde, divideret med det 

totale antal kyllinger, der blev indsat i 

huset, ganget med 100. 

12) Dislokation af halsen: 

Strækning og vridning af 

halsen, der medfører, at 

blodforsyningen til hjernen 

ophører, jf. nr. 3, tabel 1 i bilag 

I, kapitel I i Rådets forordning 

(F) Nr. 1099/2009 om 

beskyttelse af dyr på 

aflivningstidspunktet. 

Ikke relevant Rådets forordning (EF) Nr. 1099/2009 

om beskyttelse på 

aflivningstidspunktet, Bilag I, kapitel I, 

nr.3, tabel 1. 

 Nej Ny  

13) Den besætningsansvarlige: Den 

person, der har det daglige 

ansvar for pasningen af dyrene. 

Ikke relevant  Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. 

september 2005 om anerkendelse 

med erhvervsmæssige 

kvalifikationer, med senere 

ændringer. 

Ja Ny bestemmelse, som er 

nødvendig i forhold til 

bestemmelserne om gensidig 

anerkendelse af 

erhvervsmæssige 

kvalifikationer 

§ 2, stk. 2 

Foruden definitionerne i stk.1 finder 

definitionerne i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv nr. 2005/36/EF af 7. 

september 2005 om anerkendelse af 

erhvervsmæssige kvalifikationer, som 

senest ændret ved Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/55/EU af 20. november 2013 om 

ændring af direktiv 2005/36/EF om 

anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer, anvendelse. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. 

september 2005 om anerkendelse 

med erhvervsmæssige 

kvalifikationer, med senere 

ændringer. 

Nej Ny bestemmelse, som er 

nødvendig i forhold til 

bestemmelserne om gensidig 

anerkendelse af 

erhvervsmæssige 

kvalifikationer 

Kapitel 3  

Fælles regler for slagtekyllinger og for 

dyr, der holdes til rugeægsproduktion 

til slagtekyllingeproduktion 

Driftsledelse, tilsyn m.v.  
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§ 3 

Den besætningsansvarlige skal sikre, 

at alle dyr tilses mindst to gange 

dagligt. Døde dyr skal fjernes med det 

samme. Syge, tilskadekomne og 

afmagrede dyr og dyr med 

misdannelser skal aflives straks, 

medmindre der omgående iværksættes 

passende behandling. Der skal 

tilkaldes en dyrlæge, når det er 

nødvendigt. 

§ 9, stk. 4, 1. pkt. 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om, 

at dyr skal tilses oftere end nævnt i 

1. stk.1 

 

§ 11, stk. 3 

Ministeren kan fastsætte regler om 

behandling af syge og tilskadekomne 

dyr, herunder regler om, at den 

ansvarlige for et dyrehold skal føre 

optegnelser herom 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 3 

Alle dyr skal tilses mindst to gange 

dagligt. Døde dyr skal fjernes med det 

samme. Syge, tilskadekomne og 

afmagrede dyr og dyr med 

misdannelser skal aflives straks, 

medmindre der omgående iværksættes 

passende behandling. Der skal tilkaldes 

en dyrlæge, når det er nødvendigt, 

herunder ved mistanke om udbrud af 

en smitsom sygdom, der er 

anmeldepligtig efter bekendtgørelse 

om lister over smitsomme sygdomme 

til lov om hold af dyr. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a), jf. bilag I, pkt. 8 

Alle kyllinger på bedriften skal tilses 

mindst to gange dagligt. Der bør 

navnlig lægges vægt på symptomer, 

der tyder på nedsat dyrevelfærd 

og/eller dyresundhed. 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a), jf. bilag I, pkt. 9 

Alvorligt tilskadekomne kyllinger og 

kyllinger med tydelige tegn på 

sundhedsproblemer, f.eks. kyllinger 

med gangproblemer, alvorlig ascites 

eller svære misdannelser, som 

sandsynligvis lider, skal behandles 

på passende vis eller straks aflives. 

Der tages kontakt til en dyrlæge, 

hver gang det er nødvendigt. 

Nej  

Optegnelser 

 

     

§ 4, (stk. 1) 

Den besætningsansvarlige skal sikre, 

at der føres optegnelser over al 

medicinsk behandling og over antallet 

af døde dyr, som måtte være 

konstateret i forbindelse med hvert 

enkelt tilsyn.  

§ 9, stk. 6 

Ministeren kan fastsætte regler om, 

at den ansvarlige for et dyrehold skal 

føre optegnelser over antallet af 

døde dyr, der konstateres i 

forbindelse med tilsyn udført efter 

stk. 1 og 2. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 6, stk.1 

Enhver, der holder dyr, skal føre 

optegnelser over al medicinsk 

behandling og over antallet af døde 

dyr, som måtte være konstateret i 

forbindelse med hvert enkelt tilsyn. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 5, første afsnit 

Dyrenes ejer eller den tilsynsførende 

fører et register over al medicinsk 

behandling og over antallet af døde 

dyr, som måtte være konstateret i 

forbindelse med hvert enkelt tilsyn. 

Nej  

§ 4, stk. 2 

Hvis de i stk. 1 nævnte oplysninger 

kræves optegnet i anden forbindelse, 

er en sådan optegnelse også 

tilstrækkelig til at opfylde 

bestemmelsen i stk. 1.  

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 6, stk. 2 

Hvis de i stk. 1 nævnte oplysninger 

kræves optegnet i anden forbindelse, 

er en sådan optegnelse også 

tilstrækkelig til at opfylde 

bestemmelsen i stk. 1. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 5, andet afsnit 

Hvis tilsvarende oplysninger kræves 

registreret i anden forbindelse, er en 

sådan registrering også tilstrækkelig 

til at opfylde bestemmelserne i dette 

direktiv. 

Nej  

§ 4, stk. 3 

Optegnelserne i stk. 1 skal opbevares i 

mindst tre år og stilles til rådighed for 

en repræsentant fra Fødevarestyrelsen 

i forbindelse med en inspektion eller 

efter anmodning.  

§ 56, stk. 1 (EU-regler) Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 6, stk. 3 

 

Disse optegnelser skal opbevares i 

mindst tre år og stilles til rådighed for 

en repræsentant fra 

Fødevaredirektoratet i forbindelse med 

en inspektion eller efter anmodning. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr.  6 

Disse registre opbevares i mindst tre 

år og stilles til rådighed for den 

kompetente myndighed i forbindelse 

med en inspektion eller efter 

anmodning. 

Nej  

Huse og rum  

 

     

§ 5 

De materialer, der anvendes til 

opførelse af huse, hvor dyrene holdes, 

navnlig de materialer, som dyrene kan 

komme i kontakt med, må ikke være 

skadelige for dyrene og skal kunne 

rengøres og desinficeres effektivt. 

§ 19, stk. 1 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

udformning og indretning af 

opholdsarealer og opholdsrum til dyr, 

herunder om plads, støj, lys og 

lysprogrammer, staldklima m.v. 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 7 

De materialer, der anvendes til 

opførelse af rum, hvor dyr holdes, 

navnlig til konstruktion af bokse og 

udstyr som dyrene kan komme i 

kontakt med, må ikke være skadelige 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr.  8 

De materialer, der anvendes til 

opførelse af rum, hvor dyr holdes, 

navnlig af bokse og udstyr, som 

dyrene kan komme i kontakt med, 

må ikke være skadelige for dyrene 

Nej  
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Ministeren kan endvidere fastsætte 

regler om inventar m.v. i 

opholdsarealer og opholdsrum. 

Ministeren kan fastsætte regler om, 

at opholdsrum og inventar skal 

godkendes, før det tages i brug. 

 

§ 56, stk. 1, 1. pkt. (EU-regler) 

 

for dyrene og skal kunne rengøres og 

desinficeres 

og skal kunne rengøres og 

desinficeres effektivt. 

 

§ 6 

Huse og udstyr skal konstrueres og 

vedligeholdes på en sådan måde, at 

der ikke er skarpe kanter eller 

fremspring, der kan påføre dyrene 

skade. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar) 

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 8 

Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene 

skal konstrueres og vedligeholdes på 

en sådan måde, at der ikke er skarpe 

kanter eller fremspring, der kan påføre 

dyrene skade. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 9 

Rum og udstyr til fastgørelse af 

dyrene konstrueres og vedligeholdes 

på en sådan måde, at der ikke er 

skarpe kanter eller fremspring, der 

kan påføre dyrene skade. 

 

 

Nej  

Strøelse  

 

     

§ 7 

Husene skal i hele produktionsperioden 

have en strøelsesmåtte, der er løs og 

tør i overfladen. 

 

§ 11, stk. 2 

Ministeren kan fastsætte regler om 

pasning af dyr, herunder 

miljøberigelse, strøelse, tildeling af 

foder, herunder strukturfoder, og 

vand samt dyrs adgang til at udføre 

hud- og fjerpleje m.v. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 5 

Husene skal i hele produktionsperioden 

have en strøelsesmåtte, der er løs og 

tør i overfladen 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 18 

Husene skal i hele produktionsperioden 

have en strøelsesmåtte, der er løs og 

tør i overfladen 

 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a), jf. bilag I, pkt. 3 

 

Alle kyllinger skal have permanent 

adgang til strøelse, der er tør og løs 

i overfladen. 

Nej  

Lysintensitet  

 

     

§ 8 (stk. 1) 

Husene skal være tilstrækkeligt oplyst 

til, at dyrene kan se de øvrige dyr, 

undersøge deres omgivelser og udvise 

normal adfærd og til, at der kan føres 

et nøje tilsyn med dyrene. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar, herunder lys) 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 4, stk. 1 

 

Husene skal være tilstrækkeligt oplyst 

til, at slagtekyllingerne kan se de 

øvrige dyr, undersøge deres 

omgivelser og udvise normal adfærd 

og til, at der kan føres et nøje tilsyn 

med kyllingerne. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 11 

 

Dyr, der holdes indendørs, må 

hverken holdes i permanent mørke 

eller være udsat for kunstigt lys 

uden passende afbrydelser. Hvis der 

ikke er tilstrækkeligt naturligt lys til 

at opfylde dyrenes etologiske og 

fysiologiske behov, skal der være en 

passende kunstig belysning. 

Ja, særligt 

fremhævet, at der 

skal kunne være lys 

nok til at føres nøje 

tilsyn 

 

§ 8, stk. 2 

Dyrene skal i de perioder, hvor der er 

lys i huset, holdes ved en lysintensitet 

i mindst 80 pct. af huset på ikke under 

20 lux målt i dyrenes øjenhøjde. Ved 

hold af slagtekyllinger finder reglen i § 

28 endvidere anvendelse. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar, herunder lys) 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 4, stk. 1 

Dyrene skal i de perioder, hvor der er 

lys i huset, holdes ved en lysintensitet i 

mindst 80 pct. af huset på ikke under 

20 lux målt i dyrenes øjenhøjde. Ved 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a), jf. bilag I, pkt. 6, 1. pkt. 

 

I alle bygninger skal der i 

lysperioderne være en lysintensitet 

på mindst 20 lux målt i fuglenes 

øjenhøjde, og mindst 80 % af 

friarealet skal være oplyst. 

Nej  
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hold af slagtekyllinger finder reglen i § 

8 endvidere anvendelse. 

 

§ 8, stk. 3 

Lysintensiteten kan efter konsultation 

med en dyrlæge i særlige tilfælde 

reduceres, hvis det i den konkrete 

situation skønnes nødvendigt for at 

imødegå tilfælde af alvorlig fjerpilning 

eller kannibalisme blandt dyrene. 

Lysintensiteten må i disse tilfælde dog 

på intet tidspunkt være under 5 lux. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar, herunder lys) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 4, stk. 2 

 

Lysintensiteten kan efter konsultation 

med en dyrlæge i særlige tilfælde 

reduceres, hvis det i den konkrete 

situation skønnes nødvendigt for at 

imødegå tilfælde af alvorlig fjerpilning 

eller kannibalisme blandt kyllingerne. 

Lysintensiteten må i disse tilfælde dog 

på intet tidspunkt være under 5 lux. 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a), jf. bilag I, pkt. 6. 2- pkt. 

 

En midlertidig reduktion af 

lysintensiteten kan tillades, når det 

ifølge dyrlægerådgivning er 

nødvendigt. 

 

 

Ja  

§ 9 

Husenes isolering, opvarmning og 

ventilation skal sikre, at luftcirkulation, 

støvindhold, temperatur, relativ 

luftfugtighed og koncentrationer af 

luftarter holdes på et niveau, som ikke 

er skadeligt for dyrene. Temperaturen i 

husene må ikke i væsentlig grad 

overstige temperaturen udenfor i 

varme perioder. 

§ 19, stk. 1 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

udformning og indretning af 

opholdsarealer og opholdsrum til dyr, 

herunder om plads, støj, lys og 

lysprogrammer, staldklima m.v.  

[…] 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 6 

Bygningernes isolering, opvarmning og 

ventilation skal sikre, at luftcirkulation, 

støvindhold, temperatur, relativ 

luftfugtighed og koncentrationer af 

luftarter holdes på et niveau, som ikke 

er skadeligt for slagtekyllingerne. I 

varme perioder må temperaturen i 

husene ikke overstige temperaturen 

uden for væsentligt. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 19 

Bygningernes isolering, opvarmning og 

ventilation skal sikre, at luftcirkulation, 

støvindhold, temperatur, relativ 

luftfugtighed og koncentrationer af 

luftarter holdes på et niveau, som ikke 

er skadeligt for dyrene. Temperaturen i 

husene må ikke i væsentlig grad 

overstige temperaturen udenfor i 

varme perioder. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a), jf. bilag I, pkt. 4 

 

Der skal være tilstrækkelig 

ventilation, så for høje temperaturer 

undgås, og om fornødent 

kombineret med et varmesystem til 

at fjerne overskydende 

luftfugtighed. 

Nej  

Støjniveau      

§ 10 

Støjniveauet i husene skal holdes så 

lavt som muligt. Ventilatorer, 

fodermaskiner og andre maskiner skal 

konstrueres, monteres, drives og 

vedligeholdes på en sådan måde, at de 

laver mindst mulig støj 

§ 19, stk. 1(opholdsrum og inventar, 

herunder om støj) 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 5 

Støjniveauet i husene skal holdes så 

lavt som muligt. Ventilatorer, 

fodermaskiner og andre maskiner skal 

konstrueres, monteres, drives og 

vedligeholdes på en sådan måde, at de 

laver mindst mulig støj. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a), jf. bilag I, pkt. 5 

 

Støjniveauet skal holdes så lavt som 

muligt. Ventilatorer, fodermaskiner 

og andre maskiner skal konstrueres, 

monteres, drives og vedligeholdes 

på en sådan måde, at de laver 

mindst mulig støj. 

Nej  

Automatiseret eller mekanisk udstyr      

§ 11 

Alt automatiseret eller mekanisk 

udstyr, der er af betydning for dyrenes 

sundhed og velfærd, skal efterses 

mindst én gang om dagen. Eventuelle 

konstaterede fejl skal udbedres straks, 

og hvis dette ikke lader sig gøre, skal 

§ 19, stk. 1(opholdsrum og inventar) 

  

 

§ 56, stk. 1 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 12 

 

Alt automatiseret eller mekanisk 

udstyr, der er af betydning for dyrenes 

sundhed og velfærd, skal efterses 

mindst én gang om dagen. Eventuelle 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 13, første afsnit 

 

Alt automatiseret eller mekanisk 

udstyr, der er af betydning for 

dyrenes sundhed og velfærd, skal 

efterses mindst én gang om dagen. 

Nej  
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der træffes passende foranstaltninger 

til at beskytte dyrenes sundhed og 

velfærd. 

 

konstaterede fejl skal udbedres straks, 

og hvis dette ikke lader sig gøre, skal 

der træffes passende foranstaltninger 

til at beskytte dyrenes sundhed og 

velfærd. 

Eventuelle konstaterede fejl 

udbedres straks; lader dette sig ikke 

gøre, skal der træffes passende 

foranstaltninger til at beskytte 

dyrenes sundhed og velfærd. 

 

§ 12 

Hvis dyrenes sundhed og velfærd 

afhænger af et mekanisk 

ventilationssystem, skal der være et 

passende reservesystem, der gør det 

muligt at sikre en udluftning, der er 

tilstrækkelig til at bevare dyrenes 

sundhed og velfærd, hvis systemet 

svigter. Der skal endvidere være et 

alarmsystem, som advarer om 

systemsvigtet. Alarmsystemet skal 

testes regelmæssigt. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar, herunder om staldklima) 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 13 

Hvis dyrenes sundhed og velfærd 

afhænger af et mekanisk 

ventilationssystem, skal der være et 

passende reservesystem, der gør det 

muligt at sikre en udluftning, der er 

tilstrækkelig til at bevare dyrenes 

sundhed og velfærd, hvis systemet 

svigter. Der skal endvidere være et 

alarmsystem, som advarer om 

systemsvigtet. Alarmsystemet skal 

testes regelmæssigt. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 13. andet afsnit 

 

Såfremt dyrenes sundhed og 

velfærd afhænger af et kunstigt 

ventilationssystem, skal der være et 

passende reservesystem, der gør 

det muligt at sikre en udluftning, der 

er tilstrækkelig til at bevare dyrenes 

sundhed og velfærd, hvis systemet 

svigter, og der skal endvidere være 

et alarmsystem, som advarer om 

svigtet. 

Alarmsystemet skal testes 

regelmæssigt. 

 

Nej  

Dyr, der holdes udendørs      

§ 13 

Dyr, der holdes udendørs, skal være 

bedst muligt beskyttet mod rovdyr og 

smitterisici. Dyrene skal endvidere 

sikres mod vejr og vind i 

overensstemmelse med deres behov, 

jf. § 18, stk. 1, 3. pkt. i 

dyrevelfærdsloven. 

 

 

§ 20, stk. 1 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

udendørs hold af landbrugsdyr og dyr 

af heste- eller æselarten eller 

krydsninger heraf, herunder om 

mulighed for skygge og adgang til 

stald eller læskur. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 11 

 

Dyr, der holdes udendørs, skal være 

bedst muligt beskyttet mod rovdyr og 

smitterisici. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 12 

Dyr, der holdes udendørs, skal når 

det er nødvendigt og muligt, være 

beskyttet mod vejr og vind, rovdyr 

og sundhedsrisici. 

Nej  

Vand, foder og andre stoffer      

§ 14 

Intet dyr må gives foder eller drikke på 

en måde, der kan påføre det lidelse 

eller skade. Foder og drikke må heller 

ikke indeholde stoffer, der kan 

forårsage lidelse eller skade. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

§ 11, stk. 2 

Ministeren kan fastsætte regler om 

pasning af dyr, herunder om 

miljøberigelse, strøelse, tildeling af 

foder, herunder strukturfoder, og 

vand samt dyrs adgang til at udføre 

pels-, hud- og fjerpleje m.v. 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 14 

 

Intet dyr må gives foder eller drikke på 

en måde, der kan påføre det lidelse 

eller skade. Foder og drikke må heller 

ikke indeholde stoffer, der kan 

forårsage lidelse eller skade 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 14, andet pkt. 

Intet dyr må gives foder eller drikke 

på en m.de, der kan påføre det 

unødig lidelse eller skade, og foder 

og drikke m. heller ikke indeholde 

stoffer, der kan forårsage unødig 

lidelse eller skade. 

Nej  

§ 15 

Udstyr til fodring og vanding skal være 

udformet, fremstillet og installeret på 

en sådan måde, at der er mindst mulig 

risiko for forurening af foder og vand 

og for skadelige virkninger af en 

eventuel indbyrdes rivalisering mellem 

dyrene. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar) 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 15 

 

Udstyr til fodring og vanding skal være 

udformet, fremstillet og installeret på 

en sådan måde, at der er mindst mulig 

risiko for forurening af foder og vand 

og for skadelige virkninger af en 

eventuel indbyrdes rivalisering mellem 

dyrene. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 17. 

Udstyr til fodring og vanding skal 

være udformet, fremstillet og 

installeret på en sådan måde, at der 

er mindst mulig risiko for forurening 

af foder og vand og for skadelige 

virkninger af en eventuel indbyrdes 

rivalisering mellem dyrene. 

 

Nej  
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§ 16 

Et dyr må ikke indgives andre stoffer 

end de stoffer, der gives med tilladte 

terapeutiske eller forebyggende formål 

eller i tilladt zooteknisk 

behandlingsøjemed. 

 

§ 11, stk. 1 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

behandling og håndtering af dyr, 

herunder om indfangning af dyr, 

opbinding af dyr, herunder forbud 

mod opbinding, forhold om fødsel og 

nyfødte dyr, oplæring og træning af 

dyr artsfællekontakt, flytning af dyr, 

forbud mod behandling af dyr med 

henblik på at skjule 

sygdomssymptomer, brug af 

hjælpemidler og forbud mod brug af 

tvangsmidler. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 16 

 

Et dyr må ikke indgives andre stoffer 

end de stoffer, der gives med tilladte 

terapeutiske eller forebyggende formål 

eller i tilladt zooteknisk 

behandlingsøjemed. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 18 

 

Et dyr m. ikke indgives andre stoffer 

end de stoffer, der gives med 

terapeutiske eller profylaktiske form 

eller i zooteknisk 

behandlingsøjemed, som defineret i 

artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 

96/22/EF (1), medmindre det er 

blevet påvist ved videnskabelige 

studier af dyrs velfærd eller på 

grundlag af de erfaringer, der er 

gjort, at det pågældende stof ikke er 

skadeligt for dyrets sundhed eller 

velfærd. 

Ja  

Aflivning, herunder slagtning, på 

bedriften 

  
 

  

§ 17 (stk. 1) 

Aflivning, herunder slagtning, af dyr 

må udføres ved de i stk. 2–3 nævnte 

metoder. 

 

§ 25, stk. 2(1. pkt.) 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

aflivning, herunder slagtning, af dyr 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Rådets forordning (F)Nr. 1099/2009 

om beskyttelse på 

aflivningstidspunktet, Bilag I, kapitel I, 

nr.3, tabel 1 

 
Nej  

§ 17, stk. 2  

Manuel eller mekanisk dislokation af 

halsen, når følgende betingelser er 

opfyldt: 

1) Metoden må ikke anvendes 

rutinemæssigt, men kun hvis der 

ikke er adgang til andre af de 

aflivningsmetoder, der fremgår 

af bilag I i Rådets forordning (EF) 

Nr. 1099/2009 om beskyttelse af 

dyr på aflivningstidspunktet.  

2) Manuel dislokation af halsen må 

ikke anvendes på dyr med en 

levende vægt på mere end tre 

kg. 

3) Mekanisk dislokation af halsen 

må anvendes på dyr med en 

levende vægt på op til fem kg.  

4) En person må højst aflive 70 dyr 

dagligt. 

 

§ 25, stk. 2 (aflivning/slagtning) 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Rådets forordning (F)Nr. 1099/2009 

om beskyttelse på 

aflivningstidspunktet, Bilag I, kapitel I, 

nr.3, tabel 1 

 
Nej  

§ 17, stk. 3.  

Afhugning af hovedet, når dyret forud 

er bedøvet ved en metode, der 

fremgår af bilag I i Rådets forordning 

(EF) Nr. 1099/2009 om beskyttelse af 

dyr på aflivningstidspunktet.  

 

§ 25, stk. 2 (aflivning/slagtning) 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Rådets forordning (F)Nr. 1099/2009 

om beskyttelse på 

aflivningstidspunktet, Bilag I, kapitel I, 

nr.3, tabel 1 

 
Nej  

§ 18 

Ud over de metoder, der er nævnt i § 

17, kan aflivning, herunder slagtning, 

foretages ved enhver anden af de 

metoder, der fremgår af bilag I i 

§ 25, stk. 2 (aflivning/slagtning) 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 

Rådets forordning (F)Nr. 1099/2009 

om beskyttelse på 

aflivningstidspunktet, Bilag I, kapitel I, 

nr.3, tabel 1 

 
Nej  
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Rådets forordning (EF) Nr. 1099/2009 

om beskyttelse af dyr på 

aflivningstidspunktet.  

 

Avlsmetoder   
 

  

§ 19 (stk. 1)  

Der må ikke anvendes naturlig eller 

kunstig avl eller avlsmetoder, der 

påfører eller kan påføre de berørte dyr 

smerte, skade, lidelse, angst, varigt 

men eller væsentlig ulempe. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 17, stk. 1 

 

Der må ikke anvendes naturlig eller 

kunstig avl eller avlsmetoder, der 

påfører eller kan påføre de berørte dyr 

smerte, skade, lidelse, angst, varigt 

men eller væsentlig ulempe. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 20, første afsnit 

 

Der må ikke anvendes naturlig eller 

kunstig avl eller avlsmetoder, der 

påfører eller kan påføre de berørte 

dyr lidelse eller skade. 

Nej  

§ 19, stk. 2 

Stk. 1 gælder dog ikke ved anvendelse 

af metoder, der kan medføre minimale 

eller kortvarige lidelser eller sår, eller 

som kan nødvendiggøre indgreb, som 

ikke medfører vedvarende skade, hvis 

disse metoder er tilladt i henhold til 

anden lovgivning.  

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 17, stk. 2 

 

Stk. 1 gælder dog ikke ved anvendelse 

af metoder, der kan medføre minimale 

eller kortvarige lidelser eller sår, eller 

som kan nødvendiggøre indgreb, som 

ikke medfører vedvarende skade, hvis 

disse metoder er tilladt i henhold til 

anden lovgivning. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 20, andet afsnit 

Denne bestemmelse udelukker ikke 

anvendelsen af visse metoder, som 

kan medføre minimale eller 

kortvarige lidelser eller sår, eller 

som kan nødvendiggøre indgreb, 

som ikke medfører vedvarende 

skade, såfremt disse metoder er 

tilladt i henhold til de nationale 

forskrifter. 

Nej  

§ 20 

Der må ikke holdes dyr til 

landbrugsformål, hvis det ikke ud fra 

dyrets genotype eller fænotype med 

rimelighed kan forventes, at det kan 

ske uden at skade dyrets sundhed eller 

velfærd.      

§ 56, stk. 1. 

 

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 

2000, § 18 

 

Der må ikke holdes dyr til 

landbrugsformål, hvis det ikke ud fra 

dyrets genotype eller fænotype med 

rimelighed kan forventes, at det kan 

ske uden at skade dyrets sundhed eller 

velfærd. 

Rådets direktiv 98/58/EF, art. 4, jf. 

bilaget, nr. 21 

Der m. ikke holdes dyr til 

landbrugsformål, hvis det ikke ud fra 

dyrets genotype eller fænotype med 

rimelighed kan forventes, at det kan 

ske uden at skade dyrets sundhed 

eller velfærd. 

 

Nej  

Kapitel 4  

Hold af slagtekyllinger 

Næbtrimning 

     

§ 21 

Trimning af næb er forbudt. 

§ 27, stk. 3 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte nærmere 

regler om operative og lignende 

indgreb, herunder regler om 

kastration, halekupering, afhorning, 

mærkning, isætning af ring m.m. i 

næsen eller trynen, fjernelse af 

kløer, tænder og andre legemsdele 

samt beskæring af næb. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 6 

Trimning af næb er forbudt. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a), jf. bilag I, pkt. 12 

 

Alle operative indgreb af andre 

grunde end i behandlings- eller 

diagnoseøjemed, som medfører 

skader på eller tab af en følsom 

kropsdel eller ændring af 

knoglestrukturen, er forbudt. 

Medlemsstaterne kan dog tillade 

trimning af næb, når alle andre 

foranstaltninger til at undgå 

fjerpilning og kannibalisme har 

været forsøgt. I så fald foretages 

trimningen kun efter konsultation af 

en dyrlæge og efter dyrlægens råd, 

og den foretages af kvalificerede 

personer på kyllinger, der er under 

10 dage gamle. Desuden kan 

Ja  
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medlemsstaterne tillade kastrering 

af kyllinger. Kastrering må kun 

udføres under dyrlægetilsyn af 

personale, der har modtaget en 

særlig uddannelse. 

Rengøring      

§ 22 

De dele af huse, udstyr og redskaber, 

som kyllingerne er i berøring med, skal 

rengøres grundigt og desinficeres, 

inden der indsættes en ny flok. Når et 

hus er endegyldigt tømt for kyllinger, 

skal al strøelse fjernes og erstattes 

med ren strøelse. 

§ 11, stk. 2 

Ministeren kan fastsætte regler om 

pasning af dyr, herunder 

miljøberigelse, strøelse, tildeling af 

foder, herunder strukturfoder, og 

vand samt dyrs adgang til at udføre 

hud- og fjerpleje m.v. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 7 

De dele af bygninger, udstyr og 

redskaber, som kyllingerne er i 

berøring med, skal rengøres grundigt 

og desinficeres, inden der indsættes en 

ny flok. Når en bygning er endegyldigt 

tømt for kyllinger, skal al strøelse 

fjernes og erstattes med ren strøelse. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a), jf. bilag I, pkt. 10 

 

De dele af bygninger, udstyr og 

redskaber, som kyllingerne er i 

berøring med, skal rengøres 

grundigt og desinficeres, hver gang 

bygningen tømmes endeligt, og 

inden der indsættes en ny flok. Når 

en bygning er blevet endegyldigt 

tømt for kyllinger, skal al strøelse 

fjernes, hvorefter der anvendes ren 

strøelse. 

Nej  

Belægningsgrad og anmeldelse af 

belægningsgrad 

     

§ 23 

Den maksimale belægningsgrad i et 

hus må ikke på noget tidspunkt 

overstige 33 kg levende vægt pr. m2 

friareal, jf. dog §§ 24 - 26. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum/arealer) 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 7 

 

Den maksimale belægningsgrad i et 

hus må ikke på noget tidspunkt 

overstige 33 kg levende vægt pr. m2 

friareal, jf. dog §§ 7 a-7 c. 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 2 

 

Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale belægningsgrad på en 

bedrift eller i en bedriftsenhed ikke 

på noget tidspunkt overstiger 33 

kg/m2. 

Nej  

§ 24 

Den maksimale belægningsgrad efter § 

23 i et hus kan øges op til 39 kg 

levende vægt pr. m2 friareal, hvis 

følgende betingelser er opfyldt: 

1) Bedriften drives i 

overensstemmelse med kravene 

i denne bekendtgørelses §§ 3 – 

22, 27 og 28. 

2) Det hus, hvor der ønskes en 

maksimal belægningsgrad på op 

til 39 kg levende vægt pr. m2 

friareal, er udstyret med 

ventilationssystemer og om 

nødvendigt køle- og 

varmesystemer, der er udformet 

og indrettet samt anvendes på 

en sådan måde, at 

a. ammoniakkoncentrationen 

(NH3) ikke overstiger 20 

ppm og 

kuldioxidkoncentrationen 

(CO2) ikke overstiger 

3.000 ppm målt i 

kyllingernes hovedhøjde, 

b. indendørstemperaturen 

højst er 3° C højere end 

udendørs temperaturen, 

når 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar) 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 7 a 

Den maksimale belægningsgrad 

efter § 7 i et hus kan øges op til 39 kg 

levende vægt pr. m2 friareal, hvis 

følgende betingelser er opfyldt: 

1) Bedriften drives i 

overensstemmelse med kravene 

i denne lovs §§ 4-6 og 8 samt 

kravene til hold af slagtekyllinger 

i regler udstedt i medfør af 

denne lov. 

2) Det hus, hvor der ønskes en 

maksimal belægningsgrad på op 

til 39 kg levende vægt pr. m2 

friareal, er udstyret med 

ventilationssystemer og om 

nødvendigt køle- og 

varmesystemer, der er udformet 

og indrettet samt anvendes på 

en sådan måde, at 

a. ammoniakkoncentrationen 

(NH3) ikke overstiger 20 

ppm og 

kuldioxidkoncentrationen 

(CO2) ikke overstiger 

3.000 ppm målt i 

kyllingernes hovedhøjde, 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 3  

 

Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne 

bestemme, at kyllinger kan holdes 

med en højere belægningsgrad, 

forudsat at ejeren eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, ud over 

kravene i bilag I opfylder kravene i 

bilag II. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 4  

 

Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale belægningsgrad på en 

bedrift eller i en bedriftsenhed, når 

der er indrømmet en undtagelse i 

henhold til stk. 3, ikke på noget 

tidspunkt overstiger 39 kg/m2. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag II, 

nr. 3 

Ejeren eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, sikrer, at alle 

bedriftsenheder er udstyret med 

ventilations- og om nødvendigt køle- 

og varmesystemer, der er udformet 

Nej  
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udendørstemperaturen er 

over 30° C i skyggen, og 

c. den gennemsnitlige 

relative luftfugtighed målt 

indenfor i huset i 48 timer 

ikke overstiger 70 pct., 

når 

udendørstemperaturen er 

under 10° C. 

 

b. indendørstemperaturen 

højst er 3° C højere end 

udendørs temperaturen, 

når udendørstemperaturen 

er over 30° C i skyggen, 

og 

c. den gennemsnitlige 

relative luftfugtighed målt 

indenfor i huset i 48 timer 

ikke overstiger 70 pct., når 

udendørstemperaturen er 

under 10° C. 

 

og indrettet og anvendes på en 

sådan måde, at 

a) ammoniakkoncentrationen 

(NH3) ikke overstiger 20 

ppm, og 

kuldioxidkoncentrationen 

(CO2) ikke overstiger 3 000 

ppm målt i kyllingernes 

hovedhøjde 

b) indendørstemperaturen højst 

er 3 °C højere end 

udendørstemperaturen, når 

udendørstemperaturen er 

over 30 °C i skyggen 

c) den gennemsnitlige relative 

luftfugtighed målt indenfor i 

bedriftsenheden i 48 timer 

ikke overstiger 70 %, når 

udendørstemperaturen er 

under 10 °C. 

 

§ 25 (stk. 1) 

Den maksimale belægningsgrad efter 

§ 24 i et hus kan yderligere øges op til 

42 kg levende vægt pr. m2 friareal, 

hvis betingelserne i § 24 og følgende 

betingelser er opfyldt: 

1) Der er inden for de seneste 2 år 

udført tilsyn på et slagteri efter §§ 

29 - 32 med kyllinger fra huset 

eller foretaget besætningskontrol 

af de dyrevelfærdsmæssige 

forhold på bedriften, herunder 

opfølgende kontrol efter § 33, og i 

den forbindelse er der ikke 

konstateret væsentlige eller 

gentagne velfærdsproblemer på 

bedriften eller inden for dette 

tidsrum i øvrigt på bedriften 

konstateret overtrædelser af 

kravene i denne bekendtgørelse.  

2) Bedriften drives i 

overensstemmelse med de 

retningslinjer for hold af 

slagtekyllinger, som er udarbejdet 

af Det Danske Fjerkræråd og 

godkendt af ministeren for 

fødevarer, fiskeri og ligestilling. 

3) Den samlede dødelighed har i de 

seneste syv på hinanden følgende 

kontrollerede flokke fra det hus, 

hvor der ønskes en maksimal 

belægningsgrad på op til 42 kg 

levende vægt pr. m2 friareal, 

været mindre end 1 pct. tillagt 

0,06 pct. ganget med flokkens 

slagtealder i dage. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum/arealer, 

herunder plads) 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 7 b, stk. 1 

Den maksimale belægningsgrad 

efter § 7 a i et hus kan yderligere øges 

op til 42 kg levende vægt pr. m2 

friareal, hvis følgende betingelser er 

opfyldt: 

1) Der er inden for de seneste 2 år 

udført tilsyn på et slagteri efter 

§ 9 med kyllinger fra huset eller 

foretaget besætningskontrol efter 

§ 10, og i den forbindelse er der 

ikke konstateret væsentlige eller 

gentagne velfærdsproblemer på 

bedriften eller inden for dette 

tidsrum i øvrigt på bedriften 

konstateret overtrædelser af 

kravene i denne lov eller af 

kravene til hold af slagtekyllinger 

i regler udstedt i medfør af 

denne lov. 

2) Bedriften drives i 

overensstemmelse med de 

retningslinjer for hold af 

slagtekyllinger, som er 

udarbejdet af Det Danske 

Fjerkræraad og godkendt af 

ministeren for fødevarer, 

landbrug og fiskeri. 

3) Den samlede dødelighed har i de 

seneste syv på hinanden 

følgende kontrollerede flokke fra 

det hus, hvor der ønskes en 

maksimal belægningsgrad på op 

til 42 kg levende vægt pr. m2 

friareal, været mindre end 1 pct. 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 5 

 

Når kriterierne i bilag V er opfyldt, 

kan medlemsstaterne tillade, at den 

maksimale belægningsgrad, der er 

omhandlet i stk. 4, øges med højst 3 

kg/m2. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag V, 

pkt. 1 

 

Kriterier 

a) Den overvågning af bedriften, 

der er foretaget af den 

kompetente myndighed inden 

for de seneste 2 år, har ikke 

afsløret mangler med hensyn 

til kravene i dette direktiv, og 

b) den overvågning, der foretages 

af ejeren eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, sker 

under anvendelse af de 

retningslinjer for god 

ledelsespraksis, der er 

omhandlet i artikel 8, og 

c) de seneste 7 på hinanden 

følgende senere kontrollerede 

flokke fra en bedriftsenhed var 

den samlede daglige 

dødelighed under 1 % + 

0,06 % ganget med flokkens 

slagtealder i dage. 

ikke foretaget nogen overvågning af 

bedriften inden for de seneste 2 år, 

skal der foretages mindst én 

Nej  
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tillagt 0,06 pct. ganget med 

flokkens slagtealder i dage. 

 

overvågning for at kontrollere, om 

krav a) er opfyldt. 

 

 

§ 25, stk. 2 

Uanset at betingelsen i stk. 1, nr. 3, 

ikke er opfyldt, kan Fødevarestyrelsen 

tillade anvendelse af den maksimale 

belægningsgrad efter stk. 1, hvis den 

forhøjede dødelighed er undskyldelig. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum/arealer) 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 7 b, stk. 2 

Uanset at betingelsen i stk. 1, nr. 3, 

ikke er opfyldt, kan 

Fødevarestyrelsen3) tillade anvendelse 

af den maksimale belægningsgrad 

efter stk. 1, hvis den forhøjede 

dødelighed er undskyldelig. 

 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag V, 

pkt. 2 

Ekstraordinære omstændigheder 

Uanset punkt 1 c) kan den 

kompetente myndighed beslutte at 

øge belægningsgraden, hvis ejeren 

eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, har givet tilstrækkelig 

forklaring på den højere samlede 

daglige kumulative dødelighedsrates 

ekstraordinære karakter eller har 

påvist, at årsagerne ligger uden for 

deres kontrolområde 

 

Nej  

§ 25, stk. 3  

Hvis den maksimale belægningsgrad i 

et hus øges til mere end 40 kg levende 

vægt pr. m2 friareal, må den 

gennemsnitlige belægningsgrad i det 

pågældende hus på intet tidspunkt 

overstige 40 kg levende vægt pr. m2 

friareal. Den gennemsnitlige 

belægningsgrad i det enkelte hus 

måles som den gennemsnitlige 

belægningsgrad for det aktuelle hold 

og de to forudgående hold 

slagtekyllinger i det enkelte hus. 

 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum/arealer) 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 7 b, stk. 3 

Hvis den maksimale belægningsgrad i 

et hus øges til mere end 40 kg levende 

vægt pr. m2 friareal, må den 

gennemsnitlige belægningsgrad i det 

pågældende hus på intet tidspunkt 

overstige 40 kg levende vægt pr. m2 

friareal. Den gennemsnitlige 

belægningsgrad i det enkelte hus 

måles som den gennemsnitlige 

belægningsgrad for det aktuelle hold 

og de to forudgående hold 

slagtekyllinger i det enkelte hus. 

 

  Ja Ifølge slagtekyllingedirektivet 

kan der anvendes op til 42 kg. 

pr. m2, hvis en række 

betingelser er opfyldt, jf. § 25, 

stk. 1 ovenfor. I dansk 

lovgivning er der fastsat et 

krav om, at såfremt 

belægningsgraden overskrider 

40 kg. pr. m2, må 

gennemsnittet af tre på 

hinanden følgende hold ikke 

overskride 40 kg. pr. m2. 

Denne bestemmelse 

videreføres med § 25, stk. 3. 

§ 26 

Anvendelse af den maksimale 

belægningsgrad efter §§ 24 og 25 skal 

anmeldes til Fødevarestyrelsen på det 

sted, hvor bedriften ligger. 

Anmeldelsen skal indgives, senest 3 

uger før belægningsgraden forøges. 

Anmeldelsen skal indgives ved 

anvendelse af det af Fødevarestyrelsen 

hertil godkendte anmeldelsesskema og 

skal indeholde relevante oplysninger 

om bedriften, herunder mindst de 

oplysninger, der fremgår af bilag 1 til 

denne bekendtgørelse. 

Anmeldelsesskemaet findes på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside 

(www.fvst.dk under 

Selvbetjening/Blanketter). 

Fødevarestyrelsen kan kræve, at der 

fremsendes yderligere oplysninger om 

bedriften. 

 

§ 45 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

tilsyn og kontrol med, at loven eller 

de i medfør af loven fastsatte regler 

eller Den Europæisk Unions 

forordninger om forhold, der er 

omfattet af denne lov, overholdes.  

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 7 c, stk. 1 

Anvendelse af den maksimale 

belægningsgrad efter §§ 7 a og 7 b 

skal anmeldes til Fødevarestyrelsen på 

det sted, hvor bedriften ligger. 

Anmeldelsen skal indgives, senest 3 

uger før belægningsgraden forøges 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 17, stk. 1 

Anvendelse af den maksimale 

belægningsgrad efter §§ 7 a og 7 b i 

lov om hold af slagtekyllinger skal 

anmeldes til Fødevarestyrelsen på det 

sted, hvor bedriften ligger. 

Anmeldelsen skal indgives senest 3 

uger, før belægningsgraden forøges. 

Anmeldelsen skal indgives ved 

anvendelse af det af Fødevarestyrelsen 

hertil godkendte anmeldelsesskema og 

skal indeholde relevante oplysninger 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag II, 

nr. 1 

Ejeren eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, skal meddele den 

kompetente myndighed, at 

vedkommende agter at anvende en 

belægningsgrad på over 33 kg/m2 

levende vægt. 

Ejeren eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, angiver det nøjagtige tal 

og oplyser den kompetente 

myndighed om eventuelle ændringer 

i anvendelsen af belægningsgraden 

mindst 15 dage, før flokken sættes 

ind i bedriftsenheden. 

Hvis den kompetente myndighed 

anmoder om det, skal denne 

anmeldelse ledsages af et dokument 

med et sammendrag af 

oplysningerne i den dokumentation, 

der kræves i henhold til punkt 2. 

Ja  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186230#idc951645f-7a36-43f1-8ee5-2b82360c0481
http://www.fvst.dk/
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om bedriften, herunder mindst de 

oplysninger, der fremgår af pkt. A i 

bilaget til denne bekendtgørelse. 

Fødevarestyrelsen kan kræve, at der 

fremsendes yderligere oplysninger om 

bedriften. 

 

Foder og drikkevandsanlæg      

§ 27 (stk. 1)  

Slagtekyllingerne skal gennem hele 

produktionsperioden have adgang til 

tilstrækkelig foderplads og 

vandforsyning. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar) 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 8, stk. 1 

Slagtekyllingerne skal gennem hele 

produktionsperioden have adgang til 

tilstrækkelig foderplads og 

vandforsyning. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a) 

1. Medlemsstaterne sikrer: 

a) at alle bedriftsenheder 

opfylder kravene i bilag I 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag I, 

pkt. 2 

Fodring 

Der skal være adgang til foder enten 

permanent eller ved fodertid og 

indtil højst 12 timer før det 

forventede slagtetidspunkt 

 

Ja  Bekendtgørelsens 

bestemmelser svarer til 

reglerne i 

transportforordningen 

(Forordning (EU) Nr. 2005/1 af 

22. december 2004). 

Kommissionen har oplyst, at 

transportforordningens 

bestemmelser finder 

anvendelse frem for 

slagtekyllingedirektivets 

bestemmelser om, at ”der skal 

være adgang til foder enten 

permanent eller ved fodertid 

og indtil højst 12 timer før de 

forventede slagtetidspunkt”. 

Det betyder, at fjerkræ, der 

holdes som husdyr, skal have 

adgang til foder og vand i 

tilstrækkelige mængder under 

transport, undtagen når 

en forsendelse varer mindre 

end 12 timer eksklusive på- og 

aflæsningstiden. 

 

§ 27, stk. 2 

Vandnipler og drikkekopper skal 

anbringes og vedligeholdes, så spild 

begrænses mest muligt. 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar) 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag I, 

pkt. 1. 

Vandforsyning 

Drikkekopper/vandnipler skal 

anbringes og vedligeholdes, så spild 

begrænses mest muligt. 
 

Nej Ny bestemmelse. Ikke 

gennemført i tidligere 

lovgivning.  

Lysprogram      

§ 28 (stk. 1)  

I huse skal der fra fem dage efter 

udrugning til tre dage før slagtning 

anvendes et lysprogram med en 

mørkeperiode i hvert døgn på enten 

seks sammenhængende timer eller fire 

sammenhængende timer og to 

sammenhængende timer. 

Mørkeperioden eller mørkeperioderne 

skal ligge på det samme tidspunkt i 

hvert døgn. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar, herunder lysprogrammer) 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 8, stk. 1 

I huse skal der fra fem dage efter 

udrugning til tre dage før slagtning 

anvendes et lysprogram med en 

mørkeperiode i hvert døgn på enten 

seks sammenhængende timer eller fire 

sammenhængende timer og to 

sammenhængende timer. 

Mørkeperioden eller mørkeperioderne 

skal ligge på det samme tidspunkt i 

hvert døgn. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a) og bilag I, pkt. 7 

1. Medlemsstaterne sikrer: 

a) at alle bedriftsenheder 

opfylder kravene i bilag I 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag I, 

pkt. 7 

 

Fra senest syv dage efter det 

tidspunkt, hvor kyllingerne 

anbringes i bygningen, til tre dage 

før det forventede slagtetidspunkt 

skal lyset følge en døgnrytme og 

omfatte mørkeperioder på mindst 6 

timer i alt, heraf mindst én uafbrudt 

Ja  
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mørkeperiode på mindst 4 timer, 

eksklusive lysdæmpningsperioder. 

§ 28, stk. 2  

Overgangen fra mørke til lys skal ske 

ved forøgelse af lysintensiteten til 5 lux 

(dæmring). Overgangen fra lys til 

mørke skal ske ved reduktion af 

lysintensiteten til 5 lux (skumring). 

Skumrings- og dæmringsperioden skal 

have en varighed på ikke under 30 

minutter. Skumrings- og 

dæmringsperioden anses ikke for en 

mørkeperiode omfattet af stk. 1. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar, herunder lys) 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 8, stk. 2 

 

Overgangen fra mørke til lys skal ske 

ved forøgelse af lysintensiteten til 5 lux 

(dæmring). Overgangen fra lys til 

mørke skal ske ved reduktion af 

lysintensiteten til 5 lux (skumring). 

Skumrings- og dæmringsperioden skal 

have en varighed på ikke under 30 

minutter. Skumrings- og 

dæmringsperioden anses ikke for en 

mørkeperiode omfattet af stk. 1. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a)  

1. Medlemsstaterne sikrer: 

a) at alle bedriftsenheder 

opfylder kravene i bilag I 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag I, 

pkt. 7 

Fra senest syv dage efter det 

tidspunkt, hvor kyllingerne 

anbringes i bygningen, til tre dage 

før det forventede slagtetidspunkt 

skal lyset følge en døgnrytme og 

omfatte mørkeperioder på mindst 6 

timer i alt, heraf mindst én uafbrudt 

mørkeperiode på mindst 4 timer, 

eksklusive lysdæmpningsperioder. 

 

Ja Ikke krav om skumrings- og 

dæmringsperioder i direktivet. 

Kun § 28, stk. 2, sidste pkt. 

gennemfører direktivkrav 

§ 28, stk. 3 

Slagtekyllinger må ikke holdes i 

konstant mørke. Slagtekyllinger kan 

holdes ved konstant lys de første fem 

dage efter udrugning og de sidste tre 

dage før slagtning af de sidste kyllinger 

i en flok. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum og 

inventar, herunder lys) 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 8, stk. 3 

 

Slagtekyllingerne kan holdes ved 

konstant lys de første fem dage efter 

udrugning og de sidste tre dage før 

slagtning af de sidste kyllinger i en 

flok. 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, a) 

1. Medlemsstaterne sikrer: 

a) at alle bedriftsenheder 

opfylder kravene i bilag I 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag I, 

pkt. 7 

 

Fra senest syv dage efter det 

tidspunkt, hvor kyllingerne 

anbringes i bygningen, til tre dage 

før det forventede slagtetidspunkt 

skal lyset følge en døgnrytme og 

omfatte mørkeperioder på mindst 6 

timer i alt, heraf mindst én uafbrudt 

mørkeperiode på mindst 4 timer, 

eksklusive lysdæmpningsperioder. 

Ja  

§ 28, stk. 4  

Hvis slagtekyllinger har adgang til 

udendørs arealer, og de får en 

mørkeperiode svarende til nattens 

længde ifølge årstiden eller af samme 

længde som nævnt i stk. 1, kan 

anvendelse af det i stk. 1 beskrevne 

lysprogram undlades. 

 

§ 19, stk. 1 (opholdsrum/arealer, 

herunder lys) 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 8, stk. 4 

 

Hvis slagtekyllingerne har adgang til 

udendørs arealer, og de får en 

mørkeperiode svarende til nattens 

længde ifølge årstiden eller af samme 

længde som nævnt i stk. 1, kan 

anvendelse af det i stk. 1 beskrevne 

lysprogram undlades. 

  Ingen EU-regler om dette. 

Direktiv finder ikke anvendelse 

på ekstensivt, fritgående og 

økologisk hold af 

slagtekyllinger, jf. artikel 1, nr. 

1, d) og e). 

Tilsyn på slagteriet før slagtning      

§ 29 (stk. 1)  

Ved indlevering af slagtekyllinger til et 

fjerkræslagteri skal den 

besætningsansvarlige sikre, at 

kyllingerne er ledsaget af oplysninger 

om afstamning eller race, den daglige 

dødelighed og den samlede 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

§ 9, stk. 6 

Ministeren kan fastsætte regler om, 

at den ansvarlige for et dyrehold skal 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 9, stk. 1 

Ved indlevering af slagtekyllinger til et 

fjerkræslagteri skal producenten sikre, 

at kyllingerne er ledsaget af 

oplysninger om afstamning eller race, 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b)  

Medlemsstaterne sikrer […] 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

Ja Direktivet kræver kun den 

angivne undersøgelse for 

kyllinger, der er produceret 

med en belægningsgrad over 

33 kg. pr. m2, mens der i 

Danmark kræves undersøgelse 

af alle kyllinger, der indleveres 
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dødelighed. Disse oplysninger samt 

antallet af slagtekyllinger, der er døde 

ved ankomsten, skal under tilsyn af en 

dyrlæge fra Fødevarestyrelsens 

Kødkontrol registreres med angivelse 

af bedriften og huset. Oplysningernes 

pålidelighed skal under tilsyn af en 

dyrlæge fra Fødevarestyrelsens 

Kødkontrol kontrolleres under hensyn 

til antallet af slagtekyllinger, der 

slagtes, og antallet af slagtekyllinger, 

der er døde ved ankomsten til 

slagteriet. 

 

føre optegnelser over døde dyr, der 

konstateres i forbindelse med tilsyn 

udført efter stk. 1 og stk. 2. 

den daglige dødelighed og den samlede 

dødelighed. Disse oplysninger og 

antallet af slagtekyllinger, der er døde 

ved ankomsten, skal under tilsyn af 

embedsdyrlægen registreres med 

angivelse af bedriften og huset. 

Oplysningernes pålidelighed 

kontrolleres under tilsyn af 

embedsdyrlægen. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 9, stk. 1 

Ved indlevering af slagtekyllinger til et 

fjerkræslagteri skal producenten sikre, 

at kyllingerne er ledsaget af 

oplysninger om afstamning eller race, 

den daglige dødelighed og den samlede 

dødelighed. Disse oplysninger samt 

antallet af slagtekyllinger, der er døde 

ved ankomsten, skal under tilsyn af 

embedsdyrlægen registreres med 

angivelse af bedriften og huset. 

Oplysningernes pålidelighed skal under 

tilsyn af embedsdyrlægen kontrolleres 

under hensyn til antallet af 

slagtekyllinger, der slagtes, og antallet 

af slagtekyllinger, der er døde ved 

ankomsten til slagteriet. 

 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 1, punkt 1.1 og 1.2 

1.   Dødelighed 

1.1. Ved en belægningsgrad på over 

33 kg/m2 skal den 

dokumentation, der ledsager 

flokken, indeholde den daglige 

dødelighedsrate og den 

kumulative daglige 

dødelighedsrate, beregnet af 

ejeren eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, samt 

kyllingernes hybridform eller 

race. 

1.2. Disse oplysninger samt antallet 

af slagtekyllinger, der er døde 

ved ankomsten, skal under 

tilsyn af embedsdyrlægen 

registreres med angivelse af 

bedriften og bedriftsenheden. 

Oplysningernes pålidelighed og 

den kumulative daglige 

dødelighedsrate skal 

kontrolleres under hensyn til 

antallet af slagtekyllinger, der 

slagtes, og antallet af 

slagtekyllinger, der er døde 

ved ankomsten til slagteriet. 

 

til slagtning, uanset hvilken 

belægningsgrad, der er 

anvendt. 

§ 29, stk. 2  

Hvis der på baggrund af tilsynet efter 

stk. 1 er grund til at antage, at der kan 

være velfærdsproblemer på den bedrift 

eller i det hus, som de pågældende 

slagtekyllinger hidrører fra, herunder 

at den besætningsansvarlige anvender 

en højere maksimal belægningsgrad 

end 33 kg levende vægt pr. m2 friareal 

uden at opfylde betingelserne i §§ 24 – 

26, indberetter Fødevarestyrelsens 

Kødkontrol det straks til 

Fødevarestyrelsens Veterinærenhed. 

Hvis forholdene skønnes at være 

mindre væsentlige, kan 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol dog i 

stedet vejlede den 

besætningsansvarlige om, at der skal 

rettes op på utilstrækkelige forhold på 

bedriften i det pågældende hus. Hvis 

de påpegede forhold ikke er udbedret 

ved modtagelsen af kyllinger fra den 

næste flok slagtekyllinger fra samme 

hus, skal Fødevarestyrelsens 

§ 45 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

tilsyn og kontrol med, at loven eller 

regler fastsat i medfør af loven eller 

Den Europæiske Unions forordninger 

om forhold, som er omfattet af 

denne lov, overholdes. 

 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 9, stk. 3 

Hvis der på baggrund af tilsynet efter 

stk. 1 og 2 er grund til at antage, at 

der kan være velfærdsproblemer i det 

hus, som de pågældende 

slagtekyllinger hidrører fra, herunder 

at producenten anvender en højere 

maksimal belægningsgrad end 33 kg 

levende vægt pr. m2 friareal uden at 

opfylde betingelserne i §§ 7 a-7 c, 

indberetter embedsdyrlægen det straks 

til Fødevarestyrelsen. Hvis forholdene 

skønnes at være mindre væsentlige, 

kan embedsdyrlægen dog i stedet 

henstille til producenten, at der skal 

rettes op på utilstrækkelige forhold i 

det pågældende hus. Hvis de påpegede 

forhold ikke er udbedret ved 

modtagelsen af det næste hold 

slagtekyllinger fra samme hus, skal 

embedsdyrlægen indberette det til 

Fødevarestyrelsen. 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b) 

(Medlemsstaterne sikrer..) 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 3 

3.   Meddelelse af resultater 

Hvis dødelighedsraten i punkt 1 eller 

resultaterne af inspektionen efter 

slagtning i punkt 2 tyder på dårlige 

dyrevelfærdsforhold, meddeler 

embedsdyrlægen oplysningerne til 

bedriftens ejer eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, og til den 

kompetente myndighed. Bedriftens 

ejer eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, og den kompetente 

Ja Direktivet kræver kun den 

angivne undersøgelse for 

kyllinger, der er produceret 

med en belægningsgrad over 

33 kg. pr. m2, mens der i 

Danmark kræves undersøgelse 

af alle kyllinger, der indleveres 

til slagtning, uanset hvilken 

belægningsgrad, der er 

anvendt. 
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Kødkontrol indberette det til 

Fødevarestyrelsens Veterinærenhed. 

 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 9, stk. 2 

Hvis der på baggrund af tilsynet efter 

stk. 1 er grund til at antage, at der kan 

være velfærdsproblemer på den bedrift 

eller i det hus, som de pågældende 

slagtekyllinger hidrører fra, indberetter 

embedsdyrlægen det straks til 

Fødevarestyrelsen. Hvis forholdene 

skønnes at være mindre væsentlige, 

kan embedsdyrlægen dog i stedet 

henstille til producenten, at der skal 

rettes op på utilstrækkelige forhold på 

bedriften i det pågældende hus. Hvis 

de påpegede forhold ikke er udbedret 

ved modtagelsen af det næste hold 

slagtekyllinger fra samme hus, skal 

embedsdyrlægen indberette det til 

Fødevarestyrelsen 

myndighed træffer passende 

foranstaltninger. 

 

 

§ 30 (stk. 1) 

I forbindelse med inspektion af de 

levende slagtekyllinger, der indleveres 

til slagteriet, vurderer 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol 

fjerdragtens tilstand. 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 9, stk. 2, 1. pkt. 

 

Tilstanden af trædepuder og fjerdragt 

på de slagtekyllinger, der bliver 

indleveret på slagteriet, skal overvåges 

løbende på embedsdyrlægens ansvar. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 10, stk. 1 

I forbindelse med inspektion af de 

levende slagtekyllinger, der indleveres 

til slagteriet, vurderer 

embedsdyrlægen fjerdragtens tilstand. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b) 

Medlemsstaterne sikrer[…] 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

 

 

Ja  

§ 30, stk. 2 

Hvis slagtekyllingernes fjerdragt er 

mere end almindeligt tilsmudset, skal 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol gøre 

den besætningsansvarlige opmærksom 

herpå med en vejledning om straks at 

rette op på utilstrækkelige forhold. 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol 

kontrollerer, om de påpegede forhold 

er udbedret ved indleveringen af 

kyllinger fra den næste flok 

slagtekyllinger fra samme hus, og hvis 

det ikke er tilfældet, skal 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol 

indberette det til Fødevarestyrelsens 

Veterinærenhed. 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 9, stk. 3 

 

Hvis der på baggrund af tilsynet efter 

stk. 1 og 2 er grund til at antage, at 

der kan være velfærdsproblemer i det 

hus, som de pågældende 

slagtekyllinger hidrører fra, herunder 

at producenten anvender en højere 

maksimal belægningsgrad end 33 kg 

levende vægt pr. m2 friareal uden at 

opfylde betingelserne i §§ 7 a-7 c, 

indberetter embedsdyrlægen det straks 

til Fødevarestyrelsen. Hvis forholdene 

skønnes at være mindre væsentlige, 

kan embedsdyrlægen dog i stedet 

henstille til producenten, at der skal 

rettes op på utilstrækkelige forhold i 

det pågældende hus. Hvis de påpegede 

forhold ikke er udbedret ved 

modtagelsen af det næste hold 

slagtekyllinger fra samme hus, skal 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b) 

Medlemsstaterne sikrer[…] 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 3  

3.   Meddelelse af resultater 

Hvis dødelighedsraten i punkt 1 eller 

resultaterne af inspektionen efter 

slagtning i punkt 2 tyder på dårlige 

dyrevelfærdsforhold, meddeler 

embedsdyrlægen oplysningerne til 

bedriftens ejer eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, og til den 

kompetente myndighed. Bedriftens 

ejer eller den, der har dyrene i sin 

Ja  
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embedsdyrlægen indberette det til 

Fødevarestyrelsen. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 10, stk. 2 

 

Hvis slagtekyllingernes fjerdragt er 

mere end almindeligt tilsmudset, skal 

embedsdyrlægen gøre producenten 

opmærksom herpå med henstilling om 

straks at rette op på utilstrækkelige 

forhold. Embedsdyrlægen kontrollerer, 

om de påpegede forhold er udbedret 

ved indleveringen af det næste hold 

slagtekyllinger fra samme hus, og hvis 

det ikke er tilfældet, skal 

embedsdyrlægen indberette det til 

Fødevarestyrelsen. 

 

 

varetægt, og den kompetente 

myndighed træffer passende 

foranstaltninger. 

 

§ 30, stk. 3  

Hvis slagtekyllingernes fjerdragt er 

stærkt tilsmudset, skal 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol straks 

indberette forholdet til 

Fødevarestyrelsens Veterinærenhed. 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 9, stk. 3 

 

Hvis der på baggrund af tilsynet efter 

stk. 1 og 2 er grund til at antage, at 

der kan være velfærdsproblemer i det 

hus, som de pågældende 

slagtekyllinger hidrører fra, herunder 

at producenten anvender en højere 

maksimal belægningsgrad end 33 kg 

levende vægt pr. m2 friareal uden at 

opfylde betingelserne i §§ 7 a-7 c, 

indberetter embedsdyrlægen det straks 

til Fødevarestyrelsen. Hvis forholdene 

skønnes at være mindre væsentlige, 

kan embedsdyrlægen dog i stedet 

henstille til producenten, at der skal 

rettes op på utilstrækkelige forhold i 

det pågældende hus. Hvis de påpegede 

forhold ikke er udbedret ved 

modtagelsen af det næste hold 

slagtekyllinger fra samme hus, skal 

embedsdyrlægen indberette det til 

Fødevarestyrelsen. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 10, stk. 3 

 

Hvis slagtekyllingernes fjerdragt er 

stærkt tilsmudset, skal 

embedsdyrlægen straks indberette 

forholdet til Fødevarestyrelsen. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b): 

Medlemsstaterne sikrer […] 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

3.   Meddelelse af resultater 

Hvis dødelighedsraten i punkt 1 eller 

resultaterne af inspektionen efter 

slagtning i punkt 2 tyder på dårlige 

dyrevelfærdsforhold, meddeler 

embedsdyrlægen oplysningerne til 

bedriftens ejer eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, og til den 

kompetente myndighed. Bedriftens 

ejer eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, og den kompetente 

myndighed træffer passende 

foranstaltninger. 

 

Ja  

Tilsyn på slagteriet efter slagtning      

§ 31 (stk. 1)  

Trædepuderne på de indleverede 

slagtekyllinger fra hvert slagtehold 

undersøges stikprøvevis af en dyrlæge 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 9, stk. 2 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b) 

Medlemsstaterne sikrer […] 

Ja De danske regler kræver 

systematisk stikprøvekontrol 

for trædepudesvidninger, med 

en bestemt prøvestørrelse. 
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fra Fødevarestyrelsens Kødkontrol eller 

af kontrolpersonale under tilsyn af 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol. 

Undersøgelsen af slagtekyllingernes 

trædepuder gennemføres således, at 

der fra et slagtehold af slagtekyllinger 

fra samme hus efter slagtning udtages 

en fod fra 50 forskellige kyllinger fra 

henholdsvis den første og den sidste 

tredjedel af slagteholdet. 

Trædepuderne på disse 100 

kyllingefødder undersøges for 

svidninger (ammoniakforbrændinger) 

og andre synlige skader, som kan 

skyldes velfærdsproblemer i det hus, 

hvorfra kyllingerne hidrører. 

Tilstanden af trædepuder og fjerdragt 

på de slagtekyllinger, der bliver 

indleveret på slagteriet, skal overvåges 

løbende på embedsdyrlægens ansvar. 

Herudover skal embedsdyrlægen i 

forbindelse med den kontrol, der 

udføres efter reglerne om den 

offentlige kontrol af animalske 

produkter til konsum, evaluere 

resultaterne af inspektionen efter 

slagtning med henblik på at identificere 

eventuelle andre tegn på 

velfærdsproblemer. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 11, stk. 1 

Embedsdyrlægen, eller 

kontrolpersonale under 

embedsdyrlægens tilsyn, foretager en 

stikprøvevis undersøgelse af 

trædepuderne på de indleverede 

slagtekyllinger. Undersøgelsen af 

slagtekyllingernes trædepuder 

gennemføres således, at der på 

slagtekyllinger fra samme hus efter 

slagtning udtages en fod fra 50 

forskellige kyllinger fra henholdsvis den 

første og den sidste tredjedel af holdet. 

Trædepuderne på disse 100 

kyllingefødder undersøges for 

svidninger (ammoniakforbrændinger) 

og andre synlige skader, som kan 

skyldes velfærdsproblemer i det hus, 

hvorfra kyllingerne hidrører. 

 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 2 

I forbindelse med den kontrol, der 

udføres i henhold til forordning (EF) 

nr. 854/2004, skal embedsdyrlægen 

evaluere resultaterne af 

inspektionen efter slagtning med 

henblik på at identificere eventuelle 

andre tegn på dårlige 

velfærdsforhold, såsom abnorme 

niveauer for kontaktdermatitis, 

parasitisme og systemiske 

sygdomme på oprindelsesbedriften 

eller oprindelsesbedriftsenheden. 

 

 

Begrebet ”slagtehold” er en ny 

definition, betinget af, at der 

var behov for at præcisere, at 

hver leveret delslagtning skal 

undersøges, og at der skal 

betales for hver undersøgelse. 

Se bemærkninger til § 2, nr. 9. 

§ 31, stk. 2  

Ved trædepudeundersøgelsen efter 

stk. 1 tildeles hver kyllingefod points 

efter følgende skala: 

1) Ingen svidninger – 0 point. 

2) Mindre alvorlige svidninger – 0,5 

point. 

3) Alvorlige svidninger – 2 point. 

 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 11, stk. 2 

 

Ved trædepudeundersøgelsen efter stk. 

1 tildeles hver kyllingefod points efter 

følgende skala: 

1) Ingen svidninger – 0 point. 

2) Mindre alvorlige svidninger – 0,5 

point. 

3) Alvorlige svidninger – 2 point. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 2 

Ja  

§ 31, stk. 3  

Hvis de i stk. 1 nævnte 100 

kyllingefødder fra samme slagtehold af 

slagtekyllinger tilsammen tildeles højst 

40 point, foretager Fødevarestyrelsens 

Kødkontrol sig ikke yderligere. 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 11, stk. 3 

 

Hvis de i stk. 1 nævnte 100 

kyllingefødder fra samme hold 

slagtekyllinger tilsammen tildeles højst 

40 point, foretager embedsdyrlægen 

sig ikke yderligere. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 2 

Ja Begrebet ”slagtehold” er en ny 

definition, betinget af, at der 

var behov for at præcisere, at 

hver leveret delslagtning skal 

undersøges, og at der skal 

betale for hver undersøgelse. 

Se bemærkninger til § 2, nr. 9. 

§ 31, stk. 4 

Hvis de i stk. 1 nævnte 100 

kyllingefødder fra samme slagtehold af 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 11, stk. 4 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 2 

Ja Begrebet ”slagtehold” er en ny 

definition, betinget af, at der 

var behov for at præcisere, at 



22 
 

slagtekyllinger tilsammen tildeles fra 

41 til højst 80 point, skal 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol gøre 

den besætningsansvarlige opmærksom 

herpå med vejledning om straks at 

rette op på utilstrækkelige forhold. 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol 

kontrollerer, om de påpegede forhold 

er udbedret ved indleveringen af 

kyllinger fra den næste flok af 

slagtekyllinger fra samme hus. Hvis et 

slagtehold fra den næste flok af 

slagtekyllinger fra samme hus på ny 

tildeles 41 point eller mere, skal 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol 

indberette det til Fødevarestyrelsens 

Veterinærenhed. 

Hvis de i stk. 1 nævnte 100 

kyllingefødder fra samme hold 

slagtekyllinger tilsammen tildeles fra 

41 til højst 80 point, skal 

embedsdyrlægen gøre producenten 

opmærksom herpå med henstilling om 

straks at rette op på utilstrækkelige 

forhold. Embedsdyrlægen kontrollerer, 

om de påpegede forhold er udbedret 

ved indleveringen af det næste hold 

slagtekyllinger fra samme hus. Hvis 

det næste hold slagtekyllinger fra 

samme hus på ny tildeles 41 point eller 

mere, skal embedsdyrlægen indberette 

det til Fødevarestyrelsen. 

 

hver leveret delslagtning skal 

undersøges, og at der skal 

betales for hver undersøgelse. 

Se bemærkninger til § 2, nr. 9. 

§ 31, stk. 5  

Hvis de i stk. 1 nævnte 100 

kyllingefødder fra samme slagtehold 

tilsammen tildeles fra 81 til 200 point, 

skal Fødevarestyrelsens Kødkontrol 

straks indberette forholdet til 

Fødevarestyrelsens Veterinærenhed. 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 11, stk. 5 

 

Hvis de i stk. 1 nævnte 100 

kyllingefødder fra samme hold 

slagtekyllinger tilsammen tildeles fra 

81 til 200 point, skal embedsdyrlægen 

straks indberette forholdet til 

Fødevarestyrelsen. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b): 

Medlemsstaterne sikrer […] 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 3: 

Hvis dødelighedsraten i punkt 1 eller 

resultaterne af inspektionen efter 

slagtning i punkt 2 tyder på dårlige 

dyrevelfærdsforhold, meddeler 

embedsdyrlægen oplysningerne til 

bedriftens ejer eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, og til den 

kompetente myndighed. Bedriftens 

ejer eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, og den kompetente 

myndighed træffer passende 

foranstaltninger. 

 

 

Ja Skalaen til bedømmelse af 

alvorsgraden findes ikke i 

direktivet 

 

Begrebet ”slagtehold” er en ny 

definition, betinget af, at der 

var behov for at præcisere, at 

hver leveret delslagtning skal 

undersøges, og at der skal 

betales for hver undersøgelse. 

Se bemærkninger til § 2, nr. 9. 

§ 32 (stk. 1) 

I forbindelse med den kontrol, der 

udføres efter reglerne om den 

offentlige kontrol af animalske 

produkter til konsum, skal  en dyrlæge 

fra Fødevarestyrelsens Kødkontrol eller 

kontrolpersonale under dennes tilsyn, 

evaluere resultaterne af inspektionen 

efter slagtning med henblik på at 

identificere eventuelle andre tegn på 

velfærdsproblemer. 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 12, stk. 1 

I forbindelse med den kontrol, der 

udføres efter reglerne om den 

offentlige kontrol af animalske 

produkter til konsum, skal 

embedsdyrlægen, eller 

kontrolpersonale under 

embedsdyrlægens tilsyn, evaluere 

resultaterne af inspektionen efter 

slagtning med henblik på at identificere 

eventuelle andre tegn på 

velfærdsproblemer. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b): 

Medlemsstaterne sikrer[…] 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 2 

I forbindelse med den kontrol, der 

udføres i henhold til forordning (EF) 

nr. 854/2004, skal embedsdyrlægen 

evaluere resultaterne af 

Nej  
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inspektionen efter slagtning med 

henblik på at identificere eventuelle 

andre tegn på dårlige 

velfærdsforhold, såsom abnorme 

niveauer for kontaktdermatitis, 

parasitisme og systemiske 

sygdomme på oprindelsesbedriften 

eller oprindelsesbedriftsenheden. 

 

§ 32, stk. 2  

Hvis der på baggrund af tilsynet efter 

stk. 1 er grund til at antage, at der kan 

være velfærdsproblemer i det hus, 

som de pågældende slagtekyllinger 

hidrører fra, herunder at den 

besætningsansvarlige anvender en 

højere maksimal belægningsgrad end 

33 kg levende vægt pr. m2 friareal 

uden at opfylde betingelserne i §§ 24-

26, indberetter Fødevarestyrelsens 

Kødkontrol det straks til 

Fødevarestyrelsens Veterinærenhed. 

Hvis forholdene skønnes at være 

mindre væsentlige, kan 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol dog i 

stedet vejlede den 

besætningsansvarlige om, at der skal 

rettes op på utilstrækkelige forhold i 

det pågældende hus. Hvis de påpegede 

forhold ikke er udbedret ved 

modtagelsen af et slagtehold fra næste 

flok i samme hus, skal 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol 

indberette det til Fødevarestyrelsens 

Veterinærenhed. 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 12, stk. 2 

 

Hvis der på baggrund af tilsynet efter 

stk. 1 er grund til at antage, at der kan 

være velfærdsproblemer i det hus, som 

de pågældende slagtekyllinger hidrører 

fra, herunder at producenten anvender 

en højere maksimal belægningsgrad 

end 33 kg levende vægt pr. m2 friareal 

uden at opfylde betingelserne i §§ 7 a-

7 c i lov om hold af slagtekyllinger, 

indberetter embedsdyrlægen det straks 

til Fødevarestyrelsen. Hvis forholdene 

skønnes at være mindre væsentlige, 

kan embedsdyrlægen dog i stedet 

henstille til producenten, at der skal 

rettes op på utilstrækkelige forhold i 

det pågældende hus. Hvis de påpegede 

forhold ikke er udbedret ved 

modtagelsen af det næste hold 

slagtekyllinger fra samme hus, skal 

embedsdyrlægen indberette det til 

Fødevarestyrelsen. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b): 

Medlemsstaterne sikrer […] 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 3: 

Hvis dødelighedsraten i punkt 1 eller 

resultaterne af inspektionen efter 

slagtning i punkt 2 tyder på dårlige 

dyrevelfærdsforhold, meddeler 

embedsdyrlægen oplysningerne til 

bedriftens ejer eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, og til den 

kompetente myndighed. Bedriftens 

ejer eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, og den kompetente 

myndighed træffer passende 

foranstaltninger. 

 

Nej Begrebet ”slagtehold” er en ny 

definition, betinget af, at der 

var behov for at præcisere, at 

hver leveret delslagtning skal 

undersøges, og at der skal 

betales for hver undersøgelse. 

Se bemærkninger til § 2, nr. 9. 

Kontrol som opfølgning på den 

velfærdskontrol, der er udført på 

slagteriet 

     

§ 33 

Fødevarestyrelsens Veterinærenhed 

vurderer på baggrund af de 

indberetninger, som modtages fra 

Fødevarestyrelsens Kødkontrol, jf. § 

29, stk. 2, § 30, stk. 2-3, § 31, stk. 4-

5 eller § 32, stk. 2, om der er behov 

for at foretage et kontrolbesøg i 

bedriften, eller om forholdene kan 

søges udbedret ved en skriftlig 

henvendelse til den 

besætningsansvarlige. En sådan 

henvendelse kan eventuelt indeholde 

påbud om enten at rette op på 

forholdene eller at udarbejde en 

nærmere redegørelse efter 

retningslinjerne i § 36. I sådanne 

tilfælde skal Fødevarestyrelsens 

Veterinærenhed løbende vurdere, om 

§ 45 (tilsyn og kontrol) 

 

§ 47, stk. 1  

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan meddele de påbud og 

forbud, der anses for nødvendige for 

at sikre overholdelsen af loven eller 

regler fastsat i medfør af loven eller 

af Den Europæiske Unions 

forordninger om forhold, som er 

omfattet af denne lov.  

 

§ 48, stk.1 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om, 

at den ansvarlige for et dyrehold kan 

meddeles påbud om at modtage 

rådgivning samt at udarbejde og 

gennemføre en handlingsplan med 

henblik på at rette op på 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 13 

Fødevarestyrelsen vurderer på 

baggrund af de indberetninger, som 

modtages fra embedsdyrlægerne, jf. 

§§ 9-12, om der er behov for at 

foretage et kontrolbesøg i bedriften, 

eller om forholdene kan søges 

udbedret ved en skriftlig henvendelse 

til producenten. En sådan henvendelse 

kan eventuelt indeholde påbud om 

enten at rette op på forholdene eller at 

udarbejde en nærmere redegørelse 

efter retningslinjerne i § 16. I sådanne 

tilfælde skal Fødevarestyrelsen løbende 

vurdere, om der opstår behov for at 

foretage et kontrolbesøg i bedriften. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, art. 3, 

stk. 1, b): 

Medlemsstaterne sikrer […] 

at den kompetente myndighed eller 

embedsdyrlægen udfører den 

krævede inspektion samt 

overvågning og opfølgning, blandt 

andet i henhold til bilag III. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 3, sidste pkt.: 

Bedriftens ejer eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, og den 

kompetente myndighed træffer 

passende foranstaltninger. 

 

Nej  
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der opstår behov for at foretage et 

kontrolbesøg i bedriften. 

dyrevelfærdsmæssige problemer i 

dyreholdet. 

Optegnelser over produktionsforhold      

§ 34  

Den besætningsansvarlige skal være i 

besiddelse af ajourførte og detaljerede 

oplysninger om produktionssystemerne 

i det enkelte hus, jf. bilag 1 til denne 

bekendtgørelse. Oplysningerne skal 

opbevares i mindst tre år. 

Oplysningerne skal efter anmodning 

stilles til rådighed for 

Fødevarestyrelsen. Hvis oplysningerne 

har været stillet til rådighed for 

Fødevarestyrelsen, og der 

efterfølgende foretages ændringer i 

produktionssystemerne, der kan have 

betydning for kyllingernes velfærd, 

skal Fødevarestyrelsen hurtigst muligt 

underrettes herom. 

 

§ 46, stk. 1 

Ejere af dyrehold, virksomheder og 

andre, der udfører opgaver i 

forbindelse med behandling af dyr og 

beskyttelse af dyrs velfærd, skal 

efter anmodning fra 

tilsynsmyndigheden give alle 

oplysninger, som har betydning for 

tilsynet, samt vederlagsfrit yde 

tilsynsmyndigheden fornøden bistand 

ved tilsyn, undersøgelser og 

udtagning af prøver samt andre 

foranstaltninger, der iværksættes i 

henhold til loven eller regler fastsat i 

medfør af loven eller i henhold til 

Den Europæiske Unions forordninger 

om forhold, som er omfattet af 

denne lov. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 15, stk. 4 

Producenten har pligt til at være i 

besiddelse af ajourførte og detaljerede 

oplysninger om produktionssystemerne 

i det enkelte hus, herunder de 

oplysninger, som fremgår af pkt. A i 

bilaget til denne bekendtgørelse. 

Oplysningerne skal opbevares i mindst 

tre år. Oplysningerne skal efter 

anmodning stilles til rådighed for 

Fødevarestyrelsen. Hvis oplysningerne 

har været stillet til rådighed for 

Fødevarestyrelsen, og der 

efterfølgende foretages ændringer i 

produktionssystemerne, der kan have 

betydning for kyllingernes velfærd, 

skal Fødevarestyrelsen hurtigst muligt 

underrettes herom. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag II, 

nr. 2 

Ejeren eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, skal i bedriftsenheden 

have en ajourført, samlet 

dokumentation med en detaljeret 

beskrivelse af 

produktionssystemerne. 

Dokumentationen skal bl.a. 

indeholde tekniske detaljer om 

bedriftsenheden og dens udstyr 

f.eks.: 

a) en plan over bedriftsenheden, 

herunder størrelsen af de 

arealer, hvor der holdes 

kyllinger 

b) ventilations- og, hvis det er 

relevant, køle- og varmesystem, 

herunder placering heraf, en 

ventilationsplan, nærmere 

angivelse af 

luftkvalitetsparametre, f.eks. 

luftcirkulation, lufthastighed og 

temperatur 

c) fodrings- og vandingssystemer 

og placering heraf 

d) alarmsystemer og 

backupsystemer i tilfælde af 

svigt af automatiseret eller 

mekanisk udstyr, der er af 

betydning for dyrenes sundhed 

og velfærd 

e) normalt anvendt gulvtype og 

strøelse. 

Dokumentationen stilles efter 

anmodning til rådighed for den 

kompetente myndighed og skal 

være ajourført. Navnlig registreres 

tekniske inspektioner af ventilations- 

og alarmsystemet. 

Ejeren eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, meddeler hurtigst muligt 

den kompetente myndighed alle de 

ændringer af bedriftsenhed, udstyr 

eller procedurer i beskrivelsen, som 

kan forventes at påvirke 

kyllingernes velfærd. 

 

Ja Krav om flere oplysninger end 

der kræves i direktivet 

Påbud og redegørelse      

§ 35  

Hvis Fødevarestyrelsen i et eller flere 

huse konstaterer velfærdsproblemer, 

herunder at den besætningsansvarlige 

§ 47, stk. 1-2 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan meddele de påbud og 

forbud, der anses for nødvendige for 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 11 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 3 

Hvis dødelighedsraten i punkt 1 eller 

resultaterne af inspektionen efter 

Nej  
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anvender en højere maksimal 

belægningsgrad end 33 kg levende 

vægt pr. m2 friareal uden at opfylde 

betingelserne i §§ 24 -26, skal 

Fødevarestyrelsen, jf. 

dyrevelfærdslovens § 47, stk. 1, 

påbyde den besætningsansvarlige 

inden for en nærmere fastsat frist at 

rette op på utilstrækkelige forhold. 

Hvis det findes påkrævet, skal 

Fødevarestyrelsen endvidere påbyde 

den besætningsansvarlige inden for en 

nærmere fastsat frist at udarbejde en 

redegørelse for de tiltag, som er 

nødvendige for at udbedre forholdene. 

Fødevarestyrelsen skal godkende 

indholdet af redegørelsen og fastsætte 

en frist for, hvornår de i redegørelsen 

foreslåede tiltag skal være gennemført  

at sikre overholdelsen af loven eller 

regler fastsat i medfør af loven eller 

af Den Europæiske Unions 

forordninger om forhold, som er 

omfattet af denne lov.  

Stk.2.  Ministeren kan bestemme, 

at påbud eller forbud meddelt i 

medfør af stk. 1 skal gennemføres 

for den ansvarliges regning. 

 

§ 48, stk. 1 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om, 

at den ansvarlige for et dyrehold kan 

meddeles påbud om at modtage 

rådgivning samt at udarbejde og 

gennemføre en handlingsplan med 

henblik på at rette op på 

dyrevelfærdsmæssige problemer i 

dyreholdet. 

 

 

Hvis Fødevarestyrelsen i et eller flere 

huse konstaterer velfærdsproblemer, 

herunder at producenten anvender en 

højere maksimal belægningsgrad end 

33 kg levende vægt pr. m2 friareal 

uden at opfylde betingelserne i §§ 7 a-

7 c, skal Fødevarestyrelsen påbyde den 

ansvarlige producent inden for en 

nærmere fastsat frist at rette op på 

utilstrækkelige forhold. Hvis det findes 

påkrævet, skal Fødevarestyrelsen 

endvidere påbyde producenten inden 

for en nærmere fastsat frist at 

udarbejde en redegørelse for de tiltag, 

som er nødvendige for at udbedre 

forholdene. Fødevarestyrelsen skal 

godkende indholdet af redegørelsen og 

fastsætte en frist for, hvornår de i 

redegørelsen foreslåede tiltag skal 

være gennemført. 

slagtning i punkt 2 tyder på dårlige 

dyrevelfærdsforhold, meddeler 

embedsdyrlægen oplysningerne til 

bedriftens ejer eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, og til den 

kompetente myndighed. Bedriftens 

ejer eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, og den kompetente 

myndighed træffer passende 

foranstaltninger. 

 

§ 36 

Når Fødevarestyrelsen meddeler den 

besætningsansvarlige påbud om at 

udarbejde en redegørelse for tiltag, 

som er nødvendige for at udbedre de 

påpegede forhold, skal redegørelsen 

som minimum indeholde en 

beskrivelse af indsatsområder og et 

forslag til en tidsplan for 

gennemførelsen af nødvendige tiltag. 

 

§ 48, stk. 1(påbud om 

handlingsplaner) 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 16 

Når Fødevarestyrelsen meddeler 

producenten påbud om at udarbejde 

en redegørelse for tiltag, som er 

nødvendige for at udbedre de 

påpegede forhold, skal redegørelsen 

som minimum indeholde en beskrivelse 

af indsatsområder og et forslag til en 

tidsplan for gennemførelsen af 

nødvendige tiltag. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 3 

Hvis dødelighedsraten i punkt 1 eller 

resultaterne af inspektionen efter 

slagtning i punkt 2 tyder på dårlige 

dyrevelfærdsforhold, meddeler 

embedsdyrlægen oplysningerne til 

bedriftens ejer eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, og til den 

kompetente myndighed. Bedriftens 

ejer eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, og den kompetente 

myndighed træffer passende 

foranstaltninger. 

 

Nej  

§ 37 (stk. 1) 

Fødevarestyrelsen kan i følgende 

tilfælde meddele den 

besætningsansvarlige påbud om at 

nedsætte den maksimale 

belægningsgrad af slagtekyllinger i et 

eller flere huse, hvis: 

1) Fødevarestyrelsen konstaterer 

væsentlige eller gentagne 

velfærdsproblemer i et eller flere 

huse, 

2) den besætningsansvarlige ikke 

inden for en given frist 

efterkommer et påbud om at 

rette op på utilstrækkelige 

forhold efter § 35, 1. pkt., 

3) den besætningsansvarlige ikke 

udarbejder den i § 35, 2. pkt., 

nævnte redegørelse inden for 

den fastsatte frist, eller 

§ 47, stk. 1-2 (påbud og forbud) 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 12, stk. 1 

Fødevarestyrelsen kan i følgende 

tilfælde meddele producenten påbud 

om at nedsætte den maksimale 

belægningsgrad af slagtekyllinger i et 

eller flere huse: 

1) Hvis Fødevarestyrelsen 

konstaterer væsentlige eller 

gentagne velfærdsproblemer i et 

eller flere huse. 

2) Hvis producenten ikke inden for 

en given frist efterkommer et påbud 

om at rette op på utilstrækkelige 

forhold efter § 11, 1. pkt. 

3) Hvis producenten ikke udarbejder 

den i § 11, 2. pkt., nævnte 

redegørelse inden for den fastsatte 

frist. 

4) Hvis producenten ikke 

gennemfører de i redegørelsen 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag 

III, nr. 3 

Hvis dødelighedsraten i punkt 1 eller 

resultaterne af inspektionen efter 

slagtning i punkt 2 tyder på dårlige 

dyrevelfærdsforhold, meddeler 

embedsdyrlægen oplysningerne til 

bedriftens ejer eller den, der har 

dyrene i sin varetægt, og til den 

kompetente myndighed. Bedriftens 

ejer eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, og den kompetente 

myndighed træffer passende 

foranstaltninger. 

 

Nej  
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4) den besætningsansvarlige ikke 

gennemfører de i redegørelsen 

beskrevne tiltag inden for den i 

medfør af § 35, 3. pkt., fastsatte 

frist. 

 

beskrevne tiltag inden for den i 

medfør af § 11, 3. pkt., fastsatte 

frist. 

 

§ 37, stk. 2 

Den besætningsansvarlige kan kun i 

ganske særlige tilfælde påbydes at 

nedsætte sin belægning af 

slagtekyllinger til mindre end 25 kg 

levende kylling pr. m2 gulvareal. 

 

§ 47, stk. 1–2 (påbud og forbud) 

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 12, stk. 2 

 

Producenten kan i almindelighed ikke 

påbydes at nedsætte sin belægning af 

slagtekyllinger til mindre end 25 kg 

levende kylling pr. m2 gulvareal. 

 

   

§ 38 (stk. 1) 

Når den besætningsansvarlige 

fremlægger dokumentation for, at de 

forhold, der har givet anledning til 

påbud efter § 37, er udbedret, 

beslutter Fødevarestyrelsen, på hvilke 

vilkår belægningen på ny kan øges 

under hensyntagen til dyrenes velfærd. 

Beslutningen træffes på grundlag af 

den besætningsansvarliges 

dokumentation sammenholdt med 

resultaterne af kontrolbesøg i 

besætningen og oplysninger fra 

slagteriet om konstaterede 

trædepudesvidninger, 

kassationsårsager m.v. 

§ 47, stk. 1  

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan meddele de påbud og 

forbud, der anses for nødvendige for 

at sikre overholdelsen af loven eller 

regler fastsat i medfør af loven eller 

af Den Europæiske Unions 

forordninger om forhold, som er 

omfattet af denne lov.  

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 13, stk. 1 

 

Når producenten fremlægger 

dokumentation for, at de forhold, der 

har givet anledning til påbud efter 

§ 12, er udbedret, beslutter 

Fødevarestyrelsen, på hvilke vilkår 

belægningen på ny kan øges under 

hensyntagen til dyrenes velfærd. 

Beslutningen træffes på grundlag af 

producentens dokumentation 

sammenholdt med resultaterne af 

kontrolbesøg i besætningen og 

oplysninger fra slagteriet om 

konstaterede trædepudesvidninger, 

kassationsårsager m.v. 

   

§ 38, stk. 2  

En forøgelse af den maksimale 

belægningsgrad til mere end 33 kg 

levende vægt pr. m2 friareal og op til 

39 kg levende vægt pr. m2 friareal 

efter stk. 1 forudsætter, at 

betingelserne i § 24 er opfyldt. En 

forøgelse af den maksimale 

belægningsgrad til mere end 39 kg 

levende vægt pr. m2 friareal og op til 

42 kg levende vægt pr. m2 friareal 

forudsætter, at betingelserne i §§ 24 - 

25 er opfyldt. Hvis den 

besætningsansvarlige tidligere har 

opfyldt betingelserne for at forøge 

belægningsgraden til mere end 39 kg 

levende vægt pr. m2 friareal, finder 

§ 25, stk. 1, nr. 1, dog ikke 

anvendelse. 

§ 47, stk. 1  

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan meddele de påbud og 

forbud, der anses for nødvendige for 

at sikre overholdelsen af loven eller 

regler fastsat i medfør af loven eller 

af Den Europæiske Unions 

forordninger om forhold, som er 

omfattet af denne lov.  

 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 13, stk. 2 

 

En forøgelse af den maksimale 

belægningsgrad til mere end 33 kg 

levende vægt pr. m2 friareal og op til 

39 kg levende vægt pr. m2 friareal 

efter stk. 1 forudsætter, at 

betingelserne i § 7 a er opfyldt. En 

forøgelse af den maksimale 

belægningsgrad til mere end 39 kg 

levende vægt pr. m2 friareal og op til 

42 kg levende vægt pr. m2 friareal 

forudsætter, at betingelserne i §§ 7 a-

7 c er opfyldt. Hvis producenten 

tidligere har opfyldt betingelserne for 

at forøge belægningsgraden til mere 

end 39 kg levende vægt pr. m2 

friareal, finder § 7 b, stk. 1, nr. 1, dog 

ikke anvendelse. 

   

Uddannelse og kvalifikationer m.v.      

§ 39 (stk. 1) 

Den besætningsansvarlige for en 

bedrift med slagtekyllinger skal have 

gennemført og bestået et kursus om 

følgende emner: 

§ 21, stk. 1, nr. 1 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

uddannelseskrav i forhold til 

dyrevelfærd for personer, som er 

ansvarlige for 

Bekendtgørelse nr. 245 af 16. marts 

2010, § 2, stk. 1 

 

Den eller de fysiske personer, der har 

det daglige ansvar for en bedrift med 

slagtekyllinger, skal have gennemført 

Rådets direktiv 2007/43/EF, artikel 

4, nr. 1 og nr. 2 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de, 

der har dyrene i deres varetægt, 

Nej  



27 
 

1) De bestemmelser om beskyttelse 

af slagtekyllinger, der fremgår af 

denne bekendtgørelse. 

2) Fysiologi, især vandings- og 

fodringsbehov, slagtekyllingers 

adfærd og stresspåvirkninger. 

3) De praktiske aspekter ved en 

omsorgsfuld håndtering af 

slagtekyllinger, samt 

indfangning, lastning og 

transport. 

4) Nødhjælp til slagtekyllinger, 

nødslagtning og aflivning. 

5) Forebyggende 

biosikkerhedsforanstaltninger. 

 

. 

 

 

 

1) landbrugsmæssigt hold af dyr 

2) …. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

og bestået et kursus om de emner, der 

er nævnt i bilag IV til Rådets direktiv 

2007/43/EF af 28. juni 2007 om 

minimumsforskrifter for beskyttelse af 

slagtekyllinger 

når disse er fysiske personer, har 

modtaget passende 

uddannelse med henblik på deres 

arbejdsopgaver, og at der 

findes relevante kurser. 

2. Kurserne omhandlet i stk. 1 skal 

fokusere på velfærdsaspekter 

og navnlig dække de emner, der er 

nævnt i bilag IV. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, artikel 

4, jf. bilag IV 

UDDANNELSE 

De kurser, der er omhandlet i artikel 

4, stk. 2, skal mindst dække 

fællesskabsbestemmelserne 

vedrørende beskyttelse af 

kyllinger, herunder navnlig: 

a) bilag I og II 

b) fysiologi, især vandings- og 

fodringsbehov, dyrs adfærd og 

stresspåvirkninger 

c) de praktiske aspekter ved en 

omsorgsfuld håndtering af 

kyllinger, samt indfangning, 

lastning og transport 

d) nødhjælp til kyllinger, 

nødslagtning og aflivning 

e) e) forebyggende 

biosikkerhedsforanstaltninger. 

§ 39, stk. 2. 

Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning 

godkende et kursus til opfyldelse af 

kravet i stk. 1 og udformningen af 

kursusbeviser. 

 

§ 21, stk. 2 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

godkendelse af uddannelseskurser, 

uddannelsers indhold og varighed, 

krav til undervisere, eksamen og 

opnåelse af kursusbevis for 

gennemført uddannelse samt 

udformning af kursusbeviser 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Bekendtgørelse nr. 245 af 16. marts 

2010, § 2, stk. 3 

 

Fødevarestyrelsen godkender kurser og 

udformningen af kursusbeviser 

Rådets direktiv 2007/43/EF, artikel 

4, nr. 3. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der 

oprettes et system til 

kontrol og godkendelse af kurser. 

Den, der har kyllingerne i 

sin varetægt, skal være i besiddelse 

af et bevis anerkendt af 

medlemsstatens kompetente 

myndighed, som attesterer, at 

vedkommende har gennemgået et 

sådant kursus eller har erfaringer, 

der svarer til en sådan uddannelse. 

Nej  

§ 39, stk. 3 

En ansøgning som nævnt i stk. 2 skal 

indeholde oplysninger om kursets 

varighed, hvilke emner, der undervises 

i, samt om undervisernes 

kvalifikationer. 

§ 21, stk. 2 (regler om uddannelse) 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 Rådets direktiv 2007/43/EF, artikel 

4, nr. 3. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der 

oprettes et system til kontrol og 

godkendelse af kurser. Den, der har 

kyllingerne i sin varetægt, skal være 

i besiddelse af et bevis anerkendt af 

medlemsstatens kompetente 

myndighed, som attesterer, at 

vedkommende har gennemgået et 

sådant kursus eller har erfaringer, 

der svarer til en sådan uddannelse. 

Nej Ny bestemmelse 

§ 39, stk. 4 § 21, stk. 2  Rådets direktiv 2007/43/EF, artikel 

4, nr. 3. 

Nej Ny bestemmelse 
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Kursusudbyder skal ved afslutning af 

det i stk. 1 omtalte kursus udstede et 

kursusbevis til de personer, der har 

gennemført og bestået kurset. 

 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

godkendelse af uddannelseskurser, 

uddannelsers indhold og varighed, 

krav til undervisere, eksamen og 

opnåelse af kursusbevis for 

gennemført uddannelse samt 

udformning af kursusbeviser 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der 

oprettes et system til 

kontrol og godkendelse af kurser. 

Den, der har kyllingerne i 

sin varetægt, skal være i besiddelse 

af et bevis anerkendt af 

medlemsstatens kompetente 

myndighed, som attesterer, at 

vedkommende har gennemgået et 

sådant kursus eller har erfaringer, 

der svarer til en sådan uddannelse. 

§ 39, stk. 5 

Den besætningsansvarlige skal kunne 

dokumentere gennemførelsen af det i 

stk. 1 nævnte kursus med det i stk. 4 

nævnte kursusbevis. 

§ 21, stk. 2 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

godkendelse af uddannelseskurser, 

uddannelsers indhold og varighed, 

krav til undervisere, eksamen og 

opnåelse af kursusbevis for 

gennemført uddannelse samt 

udformning af kursusbeviser 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Bekendtgørelse nr. 245 af 16. marts 

2010, § 2, stk. 2 

 

Opfyldelsen af kravet i stk. 1 

forudsætter, at der udstedes et 

kursusbevis, som attesterer, at den 

pågældende har gennemført og 

bestået kurset 

Rådets direktiv 2007/43/EF, artikel 

4, nr. 3. 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der 

oprettes et system til 

kontrol og godkendelse af kurser. 

Den, der har kyllingerne i 

sin varetægt, skal være i besiddelse 

af et bevis anerkendt af 

medlemsstatens kompetente 

myndighed, som attesterer, at 

vedkommende har gennemgået et 

sådant kursus eller har erfaringer, 

der svarer til en sådan uddannelse. 

Nej  

Anerkendelse af uddannelses- og 

erhvervsmæssige kvalifikationer 

     

§ 40  

Ejeren af en bedrift eller bedriftens 

besætningsansvarlige skal sikre, at de 

personer, som de beskæftiger eller har 

ansat til at passe slagtekyllingerne 

eller til at indfange og læsse 

slagtekyllingerne, har de fornødne 

faglige færdigheder og kvalifikationer 

til at udføre arbejdet i 

overensstemmelse med 

dyreværnslovgivningen, herunder at de 

er bekendt med aflivningsmetoder, der 

må anvendes på en bedrift. 

 

§ 11, stk. 2 

Ministeren kan fastsætte regler om 

pasning af dyr, herunder 

miljøberigelse, strøelse, tildeling af 

foder, herunder strukturfoder, og 

vand samt dyrs adgang til at udføre 

hud- og fjerpleje m.v. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

Bekendtgørelse nr. 245 af 16. marts 

2010, § 3 

 

Ejeren af en bedrift og den eller de 

fysiske personer, der har det daglige 

ansvar for en bedrift, skal sikre, at de 

personer, som de beskæftiger eller har 

ansat til at passe slagtekyllingerne 

eller til at indfange og læsse 

slagtekyllingerne, har de fornødne 

faglige færdigheder og kvalifikationer 

til at udføre arbejdet i 

overensstemmelse med 

dyreværnslovgivningen, herunder at de 

er bekendt med aflivningsmetoder, der 

må anvendes på en bedrift. 

 

Rådets direktiv 2007/43/EF, artikel 

4, nr. 6. 

 

6. Ejeren eller den, der har dyrene i 

sin varetægt, giver 

personer, som de beskæftiger eller 

har ansat til at passe kyllinger 

eller til at indfange og læsse 

kyllinger, instrukser og vejledning 

om de relevante dyrevelfærdskrav, 

herunder om de aflivningsmetoder, 

der anvendes på bedrifter. 

Nej  

§ 41 (stk. 1) 

Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning 

give en person omfattet af § 1, stk. 3, 

tilladelse til at udøve erhvervet som 

besætningsansvarlig for en bedrift med 

slagtekyllinger, hvis personens 

erhvervsmæssige kvalifikationer kan 

anerkendes i medfør af lov om 

anerkendelse af visse uddannelses- og 

erhvervsmæssige kvalifikationer. 

 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 

 

Nej Ny bestemmelse. 

Bestemmelserne i §§ 41–47 

gennemfører dele af Europa-

Parlamentets og Rådets 

direktiv 2005/36/EF af 7. 

september 2005 om 

anderkendelse af 

erhvervsmæssige 

kvalifikationer. 

Bestemmelserne er ikke 

tidligere indgået i 

bestemmelserne om 

uddannelse af ansvarlige for 

slagtekyllingebesætninger. 
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§ 41, stk. 2 

Ansøgning om tilladelse indsendes til 

Fødevarestyrelsen direkte eller via 

www.businessindenmark.dk. 

Ansøgningen skal indeholde følgende 

oplysninger: 

1) Ansøgerens fulde navn. 

2) Ansøgerens bopælsadresse i 

hjemlandet. 

3) Ansøgerens eventuelle 

bopælsadresse i Danmark. 

4) Ansøgerens 

kontaktoplysninger: 

telefonnummer og e-mail 

adresse. 

5) Dokumentation for ansøgerens 

nationalitet. 

6) Dokumentation for ansøgerens 

faglige titel og hvilken 

medlemsstat, der har udstedt 

titlen. 

7) Attestation fra den kompetente 

myndighed i etableringslandet 

om, at ansøgeren er lovligt 

etableret i landet til at udøve 

erhvervet som 

besætningsansvarlig. 

8) Attestation fra den kompetente 

myndighed i etableringslandet 

om, at ansøgeren ikke har fået 

permanent eller midlertidigt 

forbud eller lignende mod at 

udøve erhvervet som 

besætningsansvarlig. 

9) Bevis for erhvervsmæssige 

kvalifikationer. 

10) Bevis for, at ansøgeren 

erhvervsmæssigt har udøvet 

erhvervet på fuldtidsbasis i et 

år eller i en tilsvarende samlet 

varighed på deltidsbasis i løbet 

af de foregående ti år, hvis 

erhvervet eller uddannelsen 

ikke er lovreguleret i 

etableringslandet. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 

 

Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 42 

Når Fødevarestyrelsen har modtaget 

en ansøgning om tilladelse efter § 41, 

og alle nødvendige dokumenter, 

sender styrelsen inden 4 uger en 

kvittering til ansøgeren med oplysning 

om: 

1) sagsbehandlingstiden, 

2) at ansøgeren ikke må udføre 

opgaver som 

besætningsansvarlig for en 

bedrift med slagtekyllinger, før 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 
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vedkommende har fået tilladelse 

hertil af Fødevarestyrelsen, og 

3) klagemuligheder. 

 

§ 43, stk. 1 

Fødevarestyrelsen kan ved en 

ansøgning om tilladelse efter § 41 

kontrollere ansøgerens 

erhvervsmæssige kvalifikationer. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 43, stk. 2 

Hvis der er væsentlig forskel mellem 

ansøgerens erhvervsmæssige 

kvalifikationer og den uddannelse, der 

kræves i medfør af denne 

bekendtgørelse, og den forskel kan 

skade den offentlige sundhed samt 

dyrenes sundhed eller velfærd, og ikke 

kan opvejes af ansøgerens 

erhvervserfaring eller af viden, 

færdigheder og kompetencer, der er 

opnået gennem livslang læring, der er 

formelt attesteret af relevant organ, 

giver Fødevarestyrelsen ansøgeren 

mulighed for efter eget valg enten, at: 

1) tage en egnethedsprøve for at 

bevise, at denne har erhvervet 

den manglende viden eller 

kompetence, eller 

2) gennemgå en prøvetid, der ikke 

overstiger tre år, og som kan 

kræves at blive afsluttet med en 

bedømmelse. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 43, stk. 3 

Fødevarestyrelsen kan under 

overholdelse af 

proportionalitetsprincippet fastsætte 

nærmere krav til en eventuel prøvetid 

og egnethedsprøve. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 43, stk. 4 

Fødevarestyrelsen sikrer, at ansøgeren 

har mulighed for at aflægge 

egnethedsprøven seneste seks 

måneder efter afgørelsen om at 

underlægge ansøgeren en 

egnethedsprøve. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 44 (stk. 1) 

Fødevarestyrelsen træffer afgørelse 

senest 4 uger efter modtagelse af 

ansøgningen og de oplysninger og 

dokumenter, der er nævnt i § 41, stk. 

2. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 42, stk. 2 

Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang 

med én måned, hvis sagens 

kompleksitet berettiger det. 

Fødevarestyrelsen begrunder 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 
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forlængelsen og varigheden af 

forlængelsen og meddeler dette til 

ansøgeren inden udløbet af fristen i 

stk. 1. 

§ 44, stk. 3 

Ansøgeren, jf. § 41, må ikke udøve 

erhvervet som besætningsansvarlig i 

en bedrift med slagtekyllinger før 

vedkommende har fået tilladelse hertil 

af Fødevarestyrelsen. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 44, stk. 4 

Fødevarestyrelsen kan til enhver tid 

tilbagekalde en meddelt tilladelse, hvis 

ansøger misligholder væsentlige vilkår 

i tilladelsen. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 45 (stk. 1) 

Personer fra de i § 1, stk. 3, nævnte 

lande kan midlertidigt og lejlighedsvist 

udøve erhvervet som 

besætningsansvarlig for en bedrift med 

slagtekyllinger, uden at skulle indhente 

tilladelse efter § 41. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 45, stk. 2 

Inden aktiviteten påbegyndes første 

gang, skal personen indgive en skriftlig 

anmeldelse til Fødevarestyrelsen. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 45, stk. 3 

Anmeldelsen skal indeholde følgende 

oplysninger: 

1) Anmelderens fulde navn. 

2) Anmelderens bopælsadresse i 

hjemlandet. 

3) Anmelderens eventuelle 

bopælsadresse i Danmark, og 

4) Anmelderens 

kontaktoplysninger: 

telefonnummer og e-mail 

adresse. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 45, stk. 4 

Anmeldelsen skal ved første 

henvendelse, eller hvis der ved 

fornyelse, jf. stk. 5, er tale om 

ændring af de oplysninger, der 

tidligere er givet, vedlægges følgende 

dokumenter: 

1) Dokumentation for anmelderens 

nationalitet. 

2) Dokumentation for anmelderens 

faglige titel og hvilken 

medlemsstat, der har udstedt 

titlen. 

3) Attestation fra de kompetente 

myndigheder i etableringslandet 

om, at anmelderen er lovligt 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 
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etableret i landet til at udøve 

erhvervet som 

besætningsansvarlig. 

4) Attestation fra den kompetente 

myndighed i etableringslandet 

om, at anmelderen ikke har fået 

permanent eller midlertidigt 

forbud eller lignende mod at 

udøve erhvervet som 

besætningsansvarlig. 

5) Bevis for erhvervsmæssige 

kvalifikationer. 

6) Bevis for, at anmelderen 

erhvervsmæssigt har udøvet 

erhvervet på fuldtidsbasis i et år 

eller i en tilsvarende samlet 

varighed på deltidsbasis i løbet 

af de foregående ti år, hvis 

erhvervet eller uddannelsen ikke 

er lovreguleret i 

etableringslandet. 

 

§ 45, stk. 5 

Anmeldelsen gælder for et år og skal 

fornyes forudgående for hvert 

efterfølgende år, hvor personen ønsker 

midlertidigt og lejlighedsvis at udøve 

erhvervet som besætningsansvarlig for 

en bedrift med slagtekyllinger. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) beslutninger 

om forhold, der er omfattet af denne 

lov. 

 

 Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 46, (stk. 1) 

En person, som udøver erhvervet som 

besætningsansvarlig for en bedrift med 

slagtekyllinger i medfør af § 41 eller 

45, skal oplyse tjenestemodtageren 

om: 

1) Deres faglige titel. 

2) Navn og adresse på den 

kompetente tilsynsmyndighed i 

etableringslandet, hvis erhvervet 

som besætningsansvarlig dér er 

omfattet af en 

godkendelsesordning, eller 

kontaktoplysninger på 

Fødevarestyrelsen. 

3) Eventuelt registreringsnummer 

eller identifikationskode i et 

offentligt register i 

etableringslandet, og 

4) Eventuelle forsikringer til 

dækning af erhvervsansvar. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 46, stk. 2 

Hvis tjenestemodtageren anmoder 

tjenesteyderen om det, skal denne 

oplyse om de regler, der gælder for 

udførelsen af erhvervet, og hvordan 

tjenestemodtageren får adgang hertil. 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 
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§ 47 (stk. 1) 

Fødevarestyrelsen kan kontrollere 

tjenesteyderens erhvervsmæssige 

kvalifikationer. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler)  Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

§ 47, stk. 2 

Hvis der er væsentlig forskel mellem 

tjenesteyderens erhvervsmæssige 

kvalifikationer og den uddannelse, der 

kræves efter denne bekendtgørelse, og 

denne forskel kan skade den offentlige 

sundhed samt dyrenes sundhed eller 

velfærd, giver Fødevarestyrelsen 

tjenesteyderen mulighed for at tage en 

egnethedsprøve for at bevise, at denne 

har erhvervet den hidtidige manglende 

viden eller kompetence. 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

 

 Rådets direktiv 2005/36/EF med 

senere ændringer. 

 Nej Ny bestemmelse, der 

gennemfører dele af direktiv 

2005/36/EF 

Kapitel 5  

Rugeægsproduktion 

Personale 

 

     

§ 48 

Den besætningsansvarlige skal sikre, 

at dyrene passes af et tilstrækkeligt 

antal personer, der har de relevante 

faglige færdigheder og kvalifikationer 

og den relevante faglige viden, så 

dyrene kan passes velfærdsmæssigt 

forsvarligt.  

 

§ 11, stk. 2  Rådets direktiv 98/58/EF, bilaget, 

nr. 1 

Dyrene passes af et tilstrækkeligt 

antal medhjælpere, der har de 

relevante faglige færdigheder og 

kvalifikationer og den relevante 

faglige viden 

Nej  

 

Næbtrimning      

§ 49 (stk. 1) 

Trimning af næb er forbudt. Trimning 

af næb på en flok kyllinger kan dog 

foretages i særlige tilfælde inden 10 

dage efter udrugning, hvis andre tiltag 

iværksat i forhold til en tidligere flok i 

samme hus med henblik på at 

reducere problemerne har vist sig ikke 

at have tilstrækkelig effekt, og det er 

nødvendigt for at imødegå alvorlig 

fjerpilning eller kannibalisme eller for 

at hindre skade på høner under 

parring. 

§ 27, stk. 3 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte nærmere 

regler om operative og lignende 

indgreb, herunder regler om 

kastration, halekupering, afhorning, 

mærkning, isætning af ring m.m. i 

næsen eller trynen, fjernelse af 

kløer, tænder og andre legemsdele 

samt beskæring af næb.  

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 20, stk. 1 

Trimning af næb er forbudt. Trimning 

af næb på en flok kyllinger kan dog 

foretages i særlige tilfælde inden 10 

dage efter udrugning, hvis andre tiltag 

iværksat i forhold til en tidligere flok i 

samme hus med henblik på at 

reducere problemerne har vist sig ikke 

at have tilstrækkelig effekt, og det er 

nødvendigt for at imødegå alvorlig 

fjerpilning eller kannibalisme eller for 

at hindre skade på høner under 

parring. 

  Bestemmelserne om 

rugeægsproduktion i §§ 48-51 

er nationale, 

rugeægsproduktion er ikke 

omfattet af 

slagtekyllingedirektivet. 

 

§ 49, stk. 2 

Der må maksimalt trimmes 1/3 af 

kyllingens næb målt fra næseborets 

yderste del til næbspidsen. Trimning 

må kun foretages af en person, som 

har modtaget kyndig vejledning heri. 

 

§ 27, stk. 3 (operative indgreb) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 20, stk. 2 

Der må maksimalt trimmes 1/3 af 

kyllingens næb målt fra næseborets 

yderste del til næbspidsen. Trimning 

må kun foretages af en person, som 

har modtaget kyndig vejledning heri. 
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§ 49, stk. 3 

Den dyrlæge, som rugerier ifølge 

bekendtgørelse om fjerkræproduktion 

og omsætning af fjerkræ skal tilknytte 

som tilsynsførende dyrlæge, skal ved 

udøvelsen af  tilsynet også påse, om 

trimning af næb foretages i 

overensstemmelse med stk. 1 og 2, og 

om næbtrimningen i øvrigt sker på en 

dyreværnsmæssig forsvarlig måde. 

§ 45 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og 

ligestilling kan fastsætte regler om 

tilsyn og kontrol med, at loven eller 

regler fastsat i medfør af loven eller 

Den Europæiske Unions forordninger 

om forhold, som er omfattet af 

denne lov, overholdes.  

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 20, stk. 3 

 

Den dyrlæge, som rugerier ifølge 

lovgivningen skal antage til at føre 

tilsyn, skal ved disse tilsyn også påse, 

om trimning af næb foretages i 

overensstemmelse med stk. 1 og 2, og 

om næbtrimningen i øvrigt sker på en 

dyreværnsmæssig forsvarlig måde. 

   

Amputation af tæer, kam og sporer      

§ 50 

Amputation af tæer, kam og sporer er 

forbudt. Amputation på en flok 

hanekyllinger kan dog ske inden 72 

timer efter udrugning, hvis det i det 

enkelte tilfælde skønnes nødvendigt af 

hensyn til dyrenes velfærd. Ved 

amputation af tæer må kun det 

yderste led af den bagudrettede tå 

fjernes. 

§ 27, stk. 3 (operative indgreb) 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 21 

Amputation af tæer, kam og sporer er 

forbudt. Amputation på en flok 

hanekyllinger kan dog undtagelsesvist 

ske inden 72 timer efter udrugning, 

hvis det i det enkelte tilfælde skønnes 

nødvendigt af hensyn til dyrenes 

velfærd. Ved amputation af tæer må 

kun det yderste led af den 

bagudrettede tå fjernes. 

 

   

Brug af fjerpilningshæmmende midler      

§ 51  

Anvendelse af fjerpilningshæmmende 

midler, der hæftes på høns for at 

reducere deres synsfelt (»briller«) eller 

sættes på hønsenes øjeæble for at 

ændre deres farvesyn (farvede 

»kontaktlinser«), er forbudt. 

 

§ 27, stk. 3 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 22 

Anvendelse af fjerpilningshæmmende 

midler, der hæftes på høns for at 

reducere deres synsfelt (»briller«) eller 

sættes på hønsenes øjeæble for at 

ændre deres farvesyn (farvede 

»kontaktlinser«), er forbudt. 

   

Kapitel 6  

Straf  

 

     

§ 52 (stk. 1) 

Medmindre højere straf er forskyldt 

efter anden lovgivning, straffes med 

bøde eller fængsel indtil 4 måneder 

straffes den, der 

1) overtræder § 3, § 4, stk. 1 eller 

3, §§ 5-6, § 7, § 8, stk. 1, 2 

eller 3, 2. pkt., §§ 9-17, § 19, 

stk. 1, §§ 20-22, §§ 26-27, 28, 

stk. 1, 2 eller 3, 1. pkt., § 29, 

stk. 1, 1. pkt., § 34, § 39, stk. 

1, 4 eller 5, § 40, § 44, stk. 3, § 

45, stk. 2 eller 5, § 46, §§ 48-

49, § 50, 1. eller 3. pkt., eller § 

51, 

2) anvender en højere maksimal 

belægningsgrad i et hus end 

tilladt efter § 23, § 24, § 25, stk. 

§ 58, stk. 8 

I forskrifter, der udfærdiges efter 

loven, kan der fastsættes straf af 

bøde eller fængsel indtil 4 måneder 

for overtrædelse af bestemmelser i 

forskrifterne. 

Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 21, stk. 1 

Med bøde eller fængsel indtil 4 

måneder straffes den, der 

1) overtræder § 4, stk. 1 eller 2, §§ 5 

eller 6, § 8, stk. 1, eller § 9, 

stk. 1,1. pkt., 

2) anvender en højere maksimal 

belægningsgrad i et hus end tilladt 

efter §§ 7-7 c eller § 13, 

3) undlader at efterkomme påbud 

efter §§ 11 eller 12, 

4) tilsidesætter vilkår efter § 13, 

stk. 1, 

5) undlader at yde fornøden bistand i 

henhold til § 16, stk. 1, eller 

6) undlader at give oplysninger efter 

§ 17, stk. 1. 

 

   



35 
 

1 eller stk. 3, 1. pkt., eller § 38, 

stk. 1, 1. pkt. 

 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 23, stk. 1 

Med bøde eller fængsel indtil 4 

måneder straffes den, der overtræder 

§§ 3-8, § 9, stk. 1, 1. pkt., § 15, stk. 

4, og §§ 18-22. 

 

§ 52, stk. 2 

Ved udmåling af straf efter stk. 1 

anses det som en skærpende 

omstændighed, hvis overtrædelsen er 

begået i forbindelse med udøvelsen af 

erhverv, jf. § 58, stk. 12, 1. pkt., i 

dyrevelfærdsloven. 

§ 58, stk. 12 

Ved udmåling af straf efter denne lov 

eller efter regler fastsat i medfør af 

stk. 8 og 10 anses det som 

skærpende omstændighed, hvis 

overtrædelsen er begået i forbindelse 

med udøvelse af erhverv, herunder 

dyretransporter. […] 

    

§ 52, stk. 3  

Der kan pålægges selskaber m.v. 

(juridiske personer) strafansvar efter 

reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

§ 58, stk. 13 Lovbekendtgørelse nr. 54 af 11. januar 

2017, § 21, stk. 3 

Der kan pålægges selskaber m.v. 

(juridiske personer) strafansvar efter 

reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, § 23, stk. 2 

Der kan pålægges selskaber mv. 

(juridiske personer) strafansvar efter 

reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

 

   

Kapitel 7  

Ikrafttræden 

 

     

§ 53 (stk. 1) 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 

1. januar 2021. 

 Ikke relevant   Forventet ikrafttræden 1. 

januar 2021. 

§ 53, stk. 2 

Følgende bekendtgørelser ophæves: 

1) Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. 

august 2018 om hold af 

slagtekyllinger og 

rugeægsproduktion til produktion 

af slagtekyllinger, og 

2) Bekendtgørelse nr. 245 af 16. 

marts 2010 om uddannelse og 

kvalifikationer ved hold af 

slagtekyllinger. 

 Ikke relevant    

Bilag      

Bilag 1 

Producenten skal sikre, at der for 

hvert hus optegnes følgende 

oplysninger vedrørende de seneste 

tre rotationer af kyllinger: 

1) Antallet af kyllinger, der er sat 

ind. 

§ 9, stk. 6 

 

§ 56, stk. 1 (EU-regler) 

Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, Bilag 1, A 

A. Producenten skal sikre, at der 

for hvert hus føres et register over 

følgende oplysninger vedrørende 

Rådets direktiv 2007/43/EF, bilag II, 

nr. 2, a) – e) 

Ejeren eller den, der har dyrene i sin 

varetægt, skal i bedriftsenheden 

have en ajourført, samlet 

dokumentation med en detaljeret 

beskrivelse af 

nej  
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2) En plan over huset, herunder 

husets areal og friarealet. 

3) Kyllingernes afstamning eller 

race, hvis den er bekendt. 

4) Ved hver kontrol antallet af 

dødfundne kyllinger, om muligt 

med angivelse af årsag, samt 

antallet af aflivede kyllinger 

med angivelse af årsag. 

5) Den daglige dødelighed og den 

samlede dødelighed. 

6) Antal kyllinger, der er tilbage i 

flokken, når de kyllinger, der 

skal sælges eller slagtes, er 

fjernet. 

7) Antal kg. leveret kylling, jf. 

slagteriafregninger. 

8) Antal kasserede dyr og årsagen 

hertil. 

9) Fodertrug og vandforsyning, 

herunder art og kapacitet. 

10) Ventilationskapacitet, 

kølemulighed og 

temperaturregulering, herunder 

placering heraf, en 

ventilationsplan og nærmere 

angivelse af 

luftkvalitetsparametre, f.eks. 

luftcirkulation, lufthastighed og 

temperatur. 

11) Belysning, herunder beskrivelse 

af det anvendte lysprogram og 

lysintensitet. 

12) Reserve- og alarmsystemer ved 

el-svigt, herunder tekniske 

inspektioner af disse systemer. 

13) Konstaterede svigt af 

ventilationssystemet og 

tekniske inspektioner af 

ventilationssystemet. 

14) Normalt anvendt gulvtype og 

strøelse. 

 

de seneste tre rotationer af 

kyllinger: 

1) Antallet af kyllinger, der er sat 

ind. 

2) En plan over huset, herunder 

husets areal og friarealet. 

3) Kyllingernes afstamning eller 

race, hvis den er bekendt. 

4) Ved hver kontrol antallet af 

dødfundne kyllinger, om muligt 

med angivelse af årsag, samt 

antallet af aflivede kyllinger med 

angivelse af årsag. 

5) Den daglige dødelighed og den 

samlede dødelighed. 

6) Antal kyllinger, der er tilbage i 

flokken, når de kyllinger, der skal 

sælges eller slagtes, er fjernet. 

7) Antal kg. leveret kylling, jf. 

slagteriafregninger. 

8) Antal kasserede dyr og årsagen 

hertil. 

9) Fodertrug og vandforsyning, 

herunder art og kapacitet. 

10) Ventilationskapacitet, 

kølemulighed og 

temperaturregulering, herunder 

placering heraf, en 

ventilationsplan og nærmere 

angivelse af 

luftkvalitetsparametre, f.eks. 

luftcirkulation, lufthastighed og 

temperatur. 

11) Belysning, herunder beskrivelse 

af det anvendte lysprogram og 

lysintensitet. 

12) Reserve- og alarmsystemer ved 

el-svigt, herunder tekniske 

inspektioner af disse systemer. 

13) Konstaterede svigt af 

ventilationssystemet og tekniske 

inspektioner af 

ventilationssystemet. 

14) Normalt anvendt gulvtype og 

strøelse. 

produktionssystemerne. 

Dokumentationen skal bl.a. 

indeholde tekniske detaljer om 

bedriftsenheden og dens udstyr 

f.eks.: 

a) en plan over 

bedriftsenheden, herunder 

størrelsen af de arealer, hvor 

der holdes kyllinger 

b) ventilations- og, hvis det er 

relevant, køle- og 

varmesystem, herunder 

placering heraf, en 

ventilationsplan, nærmere 

angivelse af 

luftkvalitetsparametre, f.eks. 

luftcirkulation, lufthastighed 

og temperatur 

c) fodrings- og 

vandingssystemer og 

placering heraf 

d) alarmsystemer og 

backupsystemer i tilfælde af 

svigt af automatiseret eller 

mekanisk udstyr, der er af 

betydning for dyrenes 

sundhed og velfærd 

e) normalt anvendt gulvtype og 

strøelse. 

 

  Bekendtgørelse nr. 1047 af 13. august 

2018, Bilag 1, B 

B. På baggrund af de 

dokumenterede oplysninger som 

nævnt i pkt. A foretager ansatte i 

eller under Miljø- og 

Fødevareministeriet en 

undersøgelse af forhold 

vedrørende den daglige 

driftsledelse. Undersøgelsen skal 

  Indholdet af Bilag 1, B, i 

bekendtgørelse nr. 1047 af 13. 

august 2018, vil blive overført 

til en vejledning til 

kontrolpersonalet. 
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navnlig omfatte følgende 

elementer: 

1) Strøelseskvalitet, herunder 

mængde og beskaffenhed. 

2) Den daglige dødelighed og den 

samlede dødelighed samt antallet 

af dyr, der burde være blevet 

aflivet på grund af skader eller 

afmagring. Herudover kontrolleres 

den procedure, der på bedriften 

anvendes til at føre tilsyn med den 

daglige dødelighed, den samlede 

dødelighed og de dyr, der bør 

aflives. 

3) Sygdomsforhold i bedriften, 

herunder konstatering af 

eventuelle specifikke, smitsomme 

sygdomme eller trivselsproblemer 

som følge af utilstrækkelige 

forhold vedrørende indretning, 

pasning og drift. Det bør i den 

forbindelse undersøges, hvilke 

tiltag der er gjort for at afhjælpe 

forhold, som må antages at være 

årsag til en høj sygdomsfrekvens 

eller dødelighed, og om 

anvendelsen af eventuel 

medicinering er sket korrekt. 

4) Helhedsvurdering af dyrenes 

tilstand, herunder undersøgelse af 

fjerdragtens og trædepudernes 

beskaffenhed, flokkens 

ensartethed, ernæringstilstand 

samt benkonstitution af et 

repræsentativt udsnit af flokken. 

5) Drøftelse med producenten om 

management med hensyn til 

udførelsen af den daglige drift, 

herunder tilsyn med ventilations- 

og temperaturforhold samt kontrol 

af reserve- og alarmsystemer. 

Endvidere gennemgås forbruget af 

foder og vand, herunder om 

mængden afviger fra et normalt 

forbrug. 

6) Gennemgang af producentens 

journalføring på bedriften. 

 

 


