
DYREVELFJER
UDVIKLING AF DYREVELFÆRDEN I DEN 
ØKOLOGISKE FJERKRÆPRODUKTION MED 
PRAKTISKE INDSATSER, SOM PRODUCENTERNE 
SELV UDVÆLGER OG KVALIFICERER



Praktiske erfaringer med indsatser for dyrevelfærden er ind 
samlet i opdræt af hønniker, ægproduktionen og slagtekyl- 
lingeproduktionen. 

Herunder ses et uddrag af indsatserne:
 
Kyllingemødre 
• Virkning: Mindre frygtsomme dyr og mere robuste høner i 

æglægningen. Samtidig reduceres sandsynligheden for at 
fjerpilning starter i opdrætsperioden.

• Praktik: Henrik Christensen, Jelling
• Info: okologi.dk/landbrug/projekter/aeg-og-fjerkrae/ 

kunstige-kyllingemoedre

Mobile stalde til slagtekyllinger
• Virkning: Øget tilvækst og mulighed for beskæftigelse  

samt motion ved attraktive udearealer.
• Praktik: Gothenborg
• Info: www.gothenborg.dk

Mobile stalde til æglæggere
• Virkning: Et attraktivt udeareal med frisk vegetation til 

hønsene hver dag. Lavt sygdomstryk og øget mulighed for 
beskæftigelse samt motion

• Praktik: Topkærgaard 
• Info: okologi.dk/landbrug/projekter/tvaerfagligt/ 

mobile-staldsystemer-til-svin-og-fjerkrae

Frisk strøelse – automatisk strømaskine med grovfoder
• Virkning: Ny beskæftigelse til hønsene hver dag og med- 

virkende til at holde strøelsen tør.
• Praktik: Niels Riis 
• Info: /www.jhstaldservice.dk/kyllinger

Frisk luft i stalden - varmevekslere
• Virkning: Bedre indeklima – mindre ammoniaklugt i stalden 

samt tør strøelse
• Praktik: Rokkedahl
• Info: rokkedahl.dk/rokkedahl-energi-da

Skjul i overgang til vegetation i hønsegården
• Virkning: Flere dyr ud og mindre frygtsomhed. Her benyttes 

gamle grøntsagskasser fra et gartneri, som hønsene kan 
gemme sig under på vej ud i hønsegården. 

• Praktik: Vallø Slot 
• Info: slotsæg.dk/oekologi/dyrevelfaerd.aspx

Forskellige typer af vegetation og frugttræer i udearealet
• Virkning: Tryghed og god fordeling af hønsene i udearealet. 

Buske og træer er plantet, ud fra hvilke, der kan tåle mest 
hønsegødning tættest på stalden. Frugtnedfald gør det 
attraktivt for flere høns at komme ud.

• Praktik: Korsmedergaard – Svend Erik H. Rasmussen
• Info: okologi.dk/landbrug/viden/aeg-og-fjerkrae/ 

beplantning-i-hoensegaarde

DYREVELFJER
Projektets formål er at indsamle, afprøve og dele løsninger til fremtidige forbed-
ringer af dyrevelfærden i økologiske fjerkræbesætninger.  Viden og erfaringer fra 
praksis kan være med til at inspirere andre fjerkræproducenter og samtidig igang-
sætte fremtidig udvikling indenfor produktionen. 

HAR DU EN INDSATS, SOM IKKE ER MED PÅ LISTEN ELLER ER DU  
INTERESSERET I AT VIDE MERE, ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE: 

Tina Bøje Clausen  Iben Alber Christiansen
ØkologiRådgivningDanmark Økologisk Landsforening 
Mail: tbc@okologi.dk  Mail: ic@okologi.dk
Tlf. 2386 3331   Tlf. 6197 4909 

Projektet er støttet af:

Følg projekt dyrevelfjer her:  
okologi.dk/landbrug/projekter/aeg-og-fjerkrae/dyrevelfjer 
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