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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 4 vedrørende forslag til lov 

om ændring af lov om hold af slagtekyllinger (Ændring af regler om be-

lægningsgrad, tilsyn på slagteriet m.v.), som Folketingets Udvalg for Fø-

devarer, Landbrug og Fiskeri har stillet til justitsministeren den 16. april 

2010 (L 182). 

Lars Barfoed 

/

Jens Teilberg Søndergaard

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10
L 182 Svar på Spørgsmål 4
Offentligt



2

Spørgsmål nr. 4 vedrørende forslag til lov om ændring af lov om 

hold af slagtekyllinger (Ændring af regler om belægningsgrad, tilsyn 

på slagteriet m.v.) fra Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri:

”Vil ministeren oplyse, hvornår retningslinjerne for hold af 
slagtekyllinger foreligger?”

Svar:

Efter den foreslåede § 7 b, stk. 1, nr. 2, i det fremsatte forslag til lov om 

ændring af lov om hold af slagtekyllinger, er det bl.a. en betingelse for at 

anvende en belægningsgrad på op til 42 kg levende vægt pr. m2 friareal,

at bedriften drives i overensstemmelse med de retningslinjer for hold af 

slagtekyllinger, som er udarbejdet af Det Danske Fjerkræraad og god-

kendt af justitsministeren.

Justitsministeriet modtog den 3. marts 2010 et udkast til retningslinjer for 

hold af slagtekyllinger udarbejdet af Det Danske Fjerkræraad. Retnings-

linjerne har efterfølgende været drøftet på et møde mellem repræsentan-

ter fra Justitsministeriet, Det Danske Fjerkræraad og Fødevarestyrelsen. 

Retningslinjerne havde forud for mødet været i skriftlig høring hos Det 

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. 

Justitsministeriet forventer herefter, at der vil kunne foreligge et endeligt 

udkast til retningslinjer inden for få uger. Når det endelige udkast fore-

ligger, vil det blive oversendt til Folketingets Udvalg for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri til orientering.


