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Produktion af fjerkræ i Danmark og EU 
 
Senest opdateret: Januar 2009 
 
 Foruden den konventionelle produktionsform, hvor fjerkræet går indendørs 

og slagtes, så snart det har nået den ønskede vægt, er der også andre 
måder at producere fjerkræ på. Disse adskiller sig fra den almindelige 
produktionsform ved ikke at være så intensive. De forskellige typer af 
fjerkræ, der anvendes som produktionsdyr, er alle krydsninger mellem 
forskellige racer, fremavlet med henblik på deres særlige egenskaber. 
 

Konventionel 
produktion af fjerkræ 
 

Der er i EU forskellige regler for, hvad der skal være opfyldt, for at man må 
mærke fjerkræ med angivelse af produktionsform. Her er betegnelserne 
kun omtalt kort. Men se mere herom i skemaerne i afsnittene: Vigtigste 
krav til produktionsformer for kylling og Vigtigste krav til produktionsformer 
for kalkun og and, eller i handelsnormerne for fjerkræ på www.fvst.dk, 
Fødevarer, Mærkning, Handelsnormer. 
 
 

Dokumentation for 
fjerkræets oprindelse 
 

Det er lovpligtigt at oplyse om oprindelsesland for fersk fjerkrækød fra 
lande uden for EU. Der er ikke lovkrav til yderligere identifikation, men hvis 
kunden forlanger det, skal leverandøren kunne identificere leverandøren af 
slagtedyr, og hvor slagtedyret er ruget ud, opdrættet og slagtet. 
 

Ekstensivt 
staldopdræt eller 
”Skrabeopdræt” 
 

Denne betegnelse må anvendes for fjerkræ, der går indendørs men har 
mere plads og slagtes ved en højere slagtealder end konventionelt fjerkræ.
 
 

Fritgående fjerkræ 
 

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, 
men dyrene har også adgang til det fri. 
 

Frilandsopdræt 
 

Fjerkræet har mere plads og højere slagtealder end fritgående dyr. Der 
skal anvendes en langsomt voksende race af fjerkræ. Hvis dyrene mærkes 
med betegnelsen ”Frilands – fuld frihed”, er der intet hegn omkring 
hønsegården. 
 

Økologisk 
fjerkræopdræt 
 

Denne opdrætsform foregår nogenlunde som frilands opdræt, men der 
skal anvendes økologisk foder, og der er særlige regler for, hvilke 
ingredienser der må indgå i foderet. Det er Plantedirektoratet, der fører 
tilsyn og kontrol med økologisk foder til fjerkræopdræt.  
 

 Økologireglerne findes ikke i handelsnormerne men i særlige nationale 
bestemmelser og EU bestemmelser vedrørende økologi. Se 
www.naturerhverv.fvm.dk, Økologi. 
 

Almindeligt fjerkræ 
 

Almindeligt fjerkræ, der ikke kan anprises med nogen af de ovenstående 
betegnelser, er underlagt nationale regler om plads i stalden og andre 
velfærdsforhold.  
 

EU minimumsregler 
 

EU har vedtaget nogle minimumsregler, som skal træde i kraft i 2010. Få 
lande, som Danmark og Sverige, har dog allerede regler, der regulerer 
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slagtekyllingeproduktion. Det drejer sig om regler vedrørende belægnings-
grad (antal dyr) i stalden, lysprogrammer, staldklima og strøelseskvalitet. 

 Kyllinger 
 

Produktionen af 
slagtekyllinger 
 

I tidligere tider holdt man primært høns med henblik på produktion af æg. 
Når man slagtede kyllinger, var det primært det overskud af hanekyllinger, 
man havde som følge af denne produktion. I dag er produktionen af 
slagtekyllinger helt adskilt fra produktionen af konsumæg. 
 
Kyllinger er langt den mest populære type fjerkræ, der produceres. På 
verdensplan produceres årligt knapt 55,5 mio. tons kyllingekød. Den 
danske produktion er på 181.000 tons årligt.   
 

Omfattende 
avlsprogram 
 

Til produktionen af slagtekyllinger har man fremavlet nogle hurtigt 
voksende kødfulde hønsetyper. Produktionen af slagtekyllinger er baseret 
på et omfattende avlsarbejde, der i dag er koncentreret på en lille håndfuld 
selskaber, som dominerer verdensmarkedet. Hos disse selskaber går 
elitedyrene, der er tipoldeforældre til de kyllinger, vi sætter på 
middagsbordet. De mest succesfulde resultater af avlsarbejdet giver 
kyllinger med stor kødfylde, et lavt foderforbrug og en hurtigt tilvækst. 
Samtidig skal dyrene være fri for arvelige sygdomme og fysiske 
skavanker.  
 

 De fremavlede dyr er ikke racer i traditionel forstand men krydsninger af 
forskellige racer, der er avlet videre på. Elitedyrene anvendes til at 
producere oldeforældre, der igen producerer bedsteforældre. I Sverige går 
de flokke af bedsteforældredyr, der er basis for den danske produktion af 
slagtekyllinger. De svenske bedsteforældredyr producerer forældredyr, der 
som helt små daggamle kyllinger kommer til Danmark. Her indsættes de i 
særlige stalde, hvor de går, indtil de er ca. 20 uger. Derefter flyttes de til 
stalde, hvor de skal gå, mens de producerer rugeæg. Æggene lægges i 
særlige reder, hvorfra de indsamles og køres på et af Danmarks to 
rugerier.  
 

Fra rugeri til stald 
 

På rugeriet udruges æggene i løbet af 21 dage, og de små slagtekyllinger 
køres ud til landmanden. Hos landmanden går slagtekyllingerne i store 
haller med typisk 40.000 kyllinger i hver hal, indtil de skal slagtes. 
Tilførslen af vand og foder samt klimaet i stalden overvåges og styres 
meget præcist, ofte elektronisk. Kyllingernes slagtealder afhænger af, hvor 
store de skal være ved slagtning. I Danmark slagtes kyllingerne oftest ved 
38 dages alderen, hvor de vejer ca. 2100 g før slagtning. 
 

 Slagtekyllinger er som regel ikke sorterede efter køn, så høner og haner 
går sammen. Nogle få fjerkræproducenter lader dog høne- og 
hanekyllinger gå hver for sig, adskilt af en skillevæg. Hønerne slagtes 
først, hvorefter skillevæggen fjernes, så hanerne kan udnytte hele hallen, 
mens de vokser til slagtestørrelse. Ved denne produktionsform lader man 
hanerne blive en del ældre og større end almindelige slagtekyllinger. 
Denne metode anvendes ved produktion af Bornholmerhane.   
 

 Forskellige produktionssystemer 
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Slagtekyllinger 
 

De almindelige slagtekyllinger går som nævnt i store haller under deres 
opvækst. Hallernes indeklima er særdeles vigtig for dyrenes 
velbefindende, og derfor styres temperatur, luftfugtighed og ventilationen 
nøje. Af hensyn til indeklimaet og bekæmpelsen af Salmonella- og 
Campylobacter er hallerne i de nordiske lande helt lukkede 
konstruktioner. Systemet hindrer samtidig, at skadedyr kan komme ind. I 
mere varme dele af verden kan husene være mere eller mindre åbne 
konstruktioner, som ikke på samme måde hindrer mod skadedyr og 
overførsel af smitte fra miljøet.  
 

Lovkrav til 
pladsforhold   
 

Når kyllingerne er tungest umiddelbart før slagtning, må der højest være 
40 kg kylling pr. m2 eller 19 kyllinger, hvis de vejer 2100 g i gennemsnit.  
 

 Ænder 
 

 Produktionen af ænder i Danmark er begrænset, og der slagtes ikke 
ænder i Danmark. Dansk producerede ænder slagtes i Tyskland. 
 
Produktion af ænder begynder i såkaldte starthuse, hvor ællingerne går i 
de første uger. Herefter flyttes de til nogle større haller, hvor de går, til de 
slagtes ved 7- 8 ugers alderen. Særlige luksus ænder slagtes først ved 13 
- 14 ugers alderen. De er ikke væsentligt større end konventionelt 
producerede ænder, men de har mere smag. Der produceres en del 
ænder med adgang til det fri, og nogle har også adgang til badevand. 
 

Peking and 
 

Peking and er også kendt som den almindelige landand. Det er denne 
andetype, der nedstammer fra den vilde gråand. Som navnet antyder, 
stammer racen fra Asien. De Peking ænder, der indgår i produktionen af 
andekød, har oftest en hvid fjerdragt. Slagtede vejer de mellem 2400 og 
3500 g og er opdrættet i 7-8 uger.1, 2 

 
 Peking anden er en svømmefugl, derfor har den væsentlige fedtaflejringer, 

der bevirker, at der må påregnes et betydeligt tilberedningssvind, uanset 
hvordan anden er opdrættet. I Danmark sælges Peking ænder primært 
som hele ænder. Derfor er der kun et begrænset antal forarbejdede varer 
på basis af Peking and. 
 

Moskus and 
 

Moskus anden stammer fra Sydamerika. Moskus anden er populær på 
grund af sin fine kødkvalitet. Den tamme form for Moskus and er Berberi 
and, hvor Frankrig er det største producentland. 
 

Berberi and 
 

Berberi andens kød er saftigt, smagfuldt og har et lavt fedtindhold, når 
man skærer det synlige fedt fra. Det skyldes, at den stammer fra områder 
med varmere klima, hvor det ikke har været nødvendigt med god 
”polstring” for at holde på varmen. Kødandelen er den højeste bland 
andefuglene. Hunnen, som også kaldes Canette (fransk: Lille and), kan 
veje op til 2500 kg. Hannen, (fransk: Canard), kan veje op til 5000 g.  
 
Det Berberi andekød, som forhandles, er hovedsageligt fra hannen, 
Canard, da man her har det bedste udbytteforhold. Berberi and Canard 
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opdrættes i 84 dage, og ænderne lever i stalde med fri adgang til 
indhegnede udendørsarealer. De opfedes hovedsageligt på hele 
hvedekerner. Når man køber Berberi ænder, skal man være opmærksom 
på, at de leverede ænder ikke er alt for fede. Sådanne ænder er samtidig 
lyse i kødet. De har som regel været brugt til produktion af andelever (fois 
gras), og de er knap så velegnede til stegning. Dog kan de med fordel 
ryges eller sprænges.2  Produktionen af fois gras, der foregår ved 
tvangsfodring af svømmefugle, er ulovlig i Danmark. 
 

Andebryst 
 

Andebryst, der udbydes til salg, er oftest fremstillet af Berberi and.  
 

Moulard and 
 

Moulard anden er en krydsning mellem Peking and og Berberi and. 
 

 Kalkuner  
 

 Kalkunen, der lever vildt i Amerika, er stamdyr til den moderne 
slagtekalkun. I dag avles typer af kalkuner, der kan blive meget store. En 
kalkunhane på 20 uger kan således veje 19 kg. De store kalkuner 
anvendes primært til udskæringer. Kalkuner, der er så unge, at spidsen af 
brystbenet stadig er blød og endnu ikke forbenet, kaldes minikalkuner. De 
tilberedes ofte i hel tilstand. 
 

 På verdensplan produceres årligt 4,8 mio. kalkuner. Lige som for ænder 
begynder produktion i starthuse, hvor kalkunerne går i de første 5 – 7 
uger. Herfra flyttes de til de haller, hvor de opfodres. Kalkunerne holdes 
adskilte i haner og høner. Hønerne slagtes, når de er 17 uger gamle, 
hanerne ved ca. 20 ugers alderen.1  
 

Kalkuners appetit 
afhænger af vejret 
 

Kalkuner regulerer deres appetit efter vejret: Når det er varmt, spiser de 
mindre og når derfor ikke altid de størrelser, vi forventer. Omvendt, når det 
er køligere, så spiser de mere og vokser sig større. Vægten af kalkuner 
kan derfor variere en del, idet deres appetit kan medføre en del 
vægtudsving.  
 
Kalkunen er den største fugl blandt det opdrættede fjerkræ. Der bliver 
hovedsageligt opdrættet to racer: Den store ”Big Six”, som giver brystkød, 
der vejer ca. 2 kg, og den mindre ”T-9”, hvor brystet vejer omkring 1kg.2 
 

Kalkunkødets 
anvendelse 
 

Køllen (låret) egner sig bedst som steg i ovn eller gryde. Vingerne er 
velegnet i suppe og på grill. Desuden bliver der udbudt mange 
forarbejdede produkter af kalkun: paneret, fyldt, røget, sprængt m.m. 
 

 Høns 
 

Hønsekødets 
anvendelse 
 

Den oprindelige hønserace (den asiatiske junglehøne, bankivaen), 
stammer som navnet antyder fra Asien, hvorfra den blev ”stamfader” til de 
mange hønseracer, der findes i dag. Særlig stor forskel er der på de typer, 
der anvendes henholdsvis til kødproduktion og til produktion af 
konsumæg.   
 

 Der findes således 2 typer høns på markedet. Den ene er 
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slagtekyllingernes forældre, der slagtes, når de er lidt over et år gamle. 
Disse høns er store og kødfulde. Hønsene sælges som oftest hele eller 
som kogte i tern eller pluk, der anvendes til salater m.m. Hønsene er 
velegnede til suppekogning. 
 
 

 Den anden type er de små høns fra produktionen af konsumæg. Netop på 
grund af deres størrelse er de ikke særlig velegnede til kødproduktion. De 
indgår oftest til industriel produktion på særlige virksomheder, der har 
specialiseret sig i at anvende dem. I Danmark, hvor man har en stor 
pelsdyrsproduktion, anvendes hønerne fra produktionen af konsumæg i 
stor udstrækning til produktion af minkfoder.1 

 
 Andet fjerkræ 

 
 Andet fjerkræ slagtes på principielt samme måde som kyllinger. Dog 

gennemgår svømmefugle en ekstra proces, hvor de dyppes i voks og 
isvand. Nå voksen er størknet, kan den brækkes af, hvorved de dun, der 
ikke er fjernet under plukningen, følger med.  
 

 Ænder, gæs og perlehøns kan parteres men forarbejdes sjældent videre 
til mere forædlede produkter. En særlig produktion er fremstilling af fois 
gras, hvor en særlig form for tvangsfodring af ænder og gæs resulterer i 
en forstørret lever. Denne produktionsform anvendes bl.a. i Ungarn og 
Frankrig. 
 

Perlehøns 
 

Perlehønen er en hønsefugl, der stammer fra Afrika. I Danmark er opdræt 
af perlehøns udelukkende en hobbyproduktion, men på markedet ses især 
en del fransk producerede perlehøns enten som hele dyr eller som bryst. 
Perlehønsene slagtes typisk ved en vægt på 1500 – 2000 g. 
 

Poularder  
 

Poularder er en steriliseret hønekylling. Steriliseringen sker gennem 
foderet, således at fuglen får nedsat ægløsning. Poularder skal slagtes 
ved en alder på min. 140 dage.   
 

Kapuner 
 

En kapun er en kastreret hane. Kastrationen skal ske ved et kirurgisk 
indgreb, der skal foretages, før hanen er kønsmoden. Kapuner skal 
slagtes ved en slagtealder på min. 140 dage og tidligst 77 dage efter 
kastrationen.  
 

Poussiner 
 

En poussin eller Coquelet er en lille kylling, hvis slagtede krop uden 
indmad, fødder og hoved højst må veje 650 g. Poussinen må dog gerne 
veje 750 g, når blot slagtealderen ikke er over 28 dage. 
 

Vagtler og duer 
 

Vagtler og duer holdes typisk i volierer. Begge fugle er små, men som 
slagtedyr anvendes racer med god kødfylde. Lige som for perlehønsene er 
Frankrig den største producent.  
 

Gæs Gåsen formodes at være den første fjerkrætype, der blev tæmmet af 
mennesker. Der er ingen kommerciel produktion af gæs i Danmark, men 
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mange hobbylandmænd holder gæs under ekstensive produktionsformer, 
hvor gæssene har adgang til at græsse i det fri. I Østeuropa og i det 
østlige Tyskland er der en væsentlig gåseproduktion. Gæs slagtes typisk,  
når de har opnået en levende vægt på ca. 7 kg. 
 

Strudse Kødet fra de tre strudsearter, den afrikanske struds, den australske emu 
og i mindre grad den sydamerikanske nandu, udskæres primært fra 
dyrenes lår og ryg. Da dyrene ikke flyver, er brystkødet ikke veludviklet. 
Strudsekød er magert og mørkt. Et væsentligt opdræt af strudse finder 
sted bl.a. i Sydafrika og i USA. I Danmark er opdræt af strudse en 
nicheproduktion.1 
 

  
 

 


