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Vigtigste krav til produktionsformer for and *) 
  
Senest opdateret: Januar 2009 

 
 
Produktionsform Slagtealder Areal ude Areal inde Krav til race og 

foder 
 

Konventionel Ingen regler. Ingen adgang til 
det fri. 

Intet krav. Intet krav. 

Skrabe Pekingænder min. 
49 dage. 
Berberi hunner 
min. 70 dage. 
 
Berberi hanner  
min. 84 dage. 
 
Mularder  
min. 65 dage. 

Ingen adgang til 
det fri. 

Max 25 kg pr. m2. Intet krav. 

Fritgående Pekingænder min. 
49 dage. 
Berberi hunner 
min. 70 dage. 
 
Berberi hanner  
min. 84 dage. 
 
Mularder  
min. 65 dage. 

Min. 2 m2 

pr. and. 
Max 25 kg pr. m2. Min 70 % korn i 

foderet i den sidste 
halvdel af 
opvæksten. 

Frilands Pekingænder min. 
49 dage. 
Berberi hunner 
min. 70 dage. 
 
Berberi hanner  
min. 84 dage. 
 
Mularder  
min. 92 dage. 

Min. 2 m2 

pr. and, dog skal 
mularder min. 
have 3 m2. 

Hanner: 
Max. 8 dyr pr. m2. 
Max. 35,0 kg pr. 
m2. 
 
Hunner: 
Max. 10 dyr pr. m2. 
Max. 25,0 kg pr. 
m2. 
Arealkravene for 
mularder er de 
samme, som 
gælder for 
handyrene. 

Min 70 % korn i 
foderet i den sidste 
halvdel af 
opvæksten. 
 
Der skal anvendes 
en langsomt 
voksende race. 

Frilands,  
fuld frihed 

Pekingænder min. 
49 dage. 
Berberi hunner 
min. 70 dage. 
 
Berberi hanner  
min. 84 dage. 
 
Mularder  

Intet hegn. Hanner: 
Max. 8 dyr pr. m2. 
Max 35,0 kg pr. 
m2. 
 
Hunner: 
Max. 10 dyr pr. m2. 
Max 25,0 kg pr. 
m2. 

Min 70 % korn i 
foderet i den sidste 
halvdel af 
opvæksten. 
 
Der skal anvendes 
en langsomt 
voksende race. 
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min. 92 dage. Arealkravene for 
mularder er de 
samme, som 
gælder for 
handyrene. 

Økologisk Pekingænder min. 
49 dage 
Berberi hunner 
min. 70 dage. 
 
Berberi hanner  
min. 84 dage. 
 
Mularder  
min. 92 dage. 

Min. 4 m2 

pr. and. 
 
I mobile huse, dog 
min. 2,5 m2 pr. 
and. 
 

Max.10 dyr pr. m2. 
Max 21,0 kg pr. 
m2. 
 
I mobile huse dog 
max.16 dyr pr. m2. 
Max 30,0 kg pr. 
m2. 
 

Økologisk foder. 
Der skal være 
adgang til  
grovfoder 
 
Der skal anvendes 
en langsomt 
voksende race, 
hvis slagtealderen 
er lavere end de 
oplistede krav. 

 
*) Tabellen dækker udelukkende de væsentligste krav. Det fuldstændige regelsæt kan ses i EU's 
handelsnormer der kan hentes på www.fvst.dk og for de økologiske kalkuner tillige i 
Økologivejledningen fra februar 2005, der kan hentes på www.plantedir.dk  
 
 

http://www.fvst.dk/
http://www.plantedir.dk/

