
Sverige har troligtvis världens tuffaste djurskyddslagar 
och Svensk Fågels krav går ännu längre än lagstiftningen. 
Förutom det självklara i att djur ska må bra finns en stor 
anledning till att ha god djurvälfärd. Kycklingar som är 
friska och mår bra behöver ingen onödig antibiotika. Det 
tjänar såväl bonden och kycklingen som folkhälsan på.

Hårda kontroller
För djurvälfärden finns det ett program som består av 31
punkter och berör allt från daglig omsorg, värmeutrustning
och vatten till hygien och ströbädden i stallet. Svensk Fågels 
omkring 130 bönder får regelbundna besök av en 
oberoende kontrollant, en så kallad rikslikare. Rikslikaren 
kontrollerar att kraven följs med hjälp av en checklista där 
punkterna i programmet bedöms. 

På slakteriet sker även en bedömning av kycklingarnas 
fötter. Granskningen av fötterna är en indikator på hur 
djurens miljö varit i stallet under uppfödningen. Resultatet 
av bedömningarna rapporteras årligen till en expertgrupp 
på Jordbruksverket. En årlig kontroll sker också i samband 
med lastning, transport och utlastning på slakteriet. Denna 
kontroll görs av ett ackrediterat kontrollorgan.

Världens mest omfattande 
djurvälfärd

• 31 tekniska krav på gårdsnivå
• Fothälsoprogram 
• Krav på kontinuerlig utbildning
• Krav på oberoende inbesiktning och kontinuerlig 
   kontroll på gårdsnivå
• Tekniska krav för lastning och transport
• Oberoende kontroll vid lastning och transport 
   av ett ackrediterat kontrollorgan

Svensk Fågels kvalitetsprogram 
för djurvälfärd

Så här funkar det:
För att en kycklingbonde ska kunna bli medlem i Svensk 
Fågel måste gården och uppfödningen uppfylla kraven i de 
kvalitetsprogram som finns antagna inom Svensk Fågel. De 
omfattar djurhälsa, djurvälfärd och smittskydd. Program-
men tas fram i samarbete mellan myndigheter, forskare 
och näring för att på bästa sätt främja kycklingens dagliga 
stallmiljö, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet.

Beläggningsvillkor tuffare än lagen
Hur många kycklingar en bonde får ha i ett stall samtidigt 
är noga reglerat. Det svenska regelverket har en maximal 
beläggningsnivå på antal djur och vikt. Som medlem måste 
bönder inom Svensk Fågel uppfylla ännu tuffare och mer 
långtgående villkor än den lägsta nivån i lagstiftningen. 
En stor skillnad mellan lagstiftningen och Svensk Fågels 
program är att det senare ställer högre tekniska krav på 
till exempel larm, ventilation och skötsel i stallarna. Men 
också ett obligatoriskt krav att granska djurens fötter.

Programmet fungerar så att de bönder som har den bästa 
kvaliteten i djurstallet, sköter sig bäst och får höga betyg 
i kontrollerna tillåts ha fler djur i sina stallar. Men max-
antalet är fortfarande färre djur än vad EU-lagstiftningen 
tillåter. 

“För att bli medlem i Svensk Fågel 
måste kycklingbonden leva upp till 

höga kvalitetskrav”



Och det är skillnad:
De svenska djurskyddsreglerna är mer omfattande än EU-
reglerna och täcker hela värdekedjan. Det innefattar alla  led 
i uppfödningen; från föräldradjur, kläckning och uppfödning 
på gård till transport och hantering på slakteriet. De tekni-
ska kraven inom Svensk Fågel är dessutom mer långtgående 
än den svenska lagstiftningen och omfattar fler kontroller i 
hela kedjan. En stor anledning till att Sverige har så bra 
antibiotikaläge är bland annat för att vi har så högt djur-
skydd, bra kvalitet i stallarna samt duktiga bönder.

Så här blev resultatet…
Det svenska arbetet med djuromsorg är världsledande. 
Trots det nöjer vi oss aldrig utan strävar efter att utveck-
las hela tiden. Kraven uppdateras med jämna mellanrum 
baserat på erfarenhet och forskningsresultat. Svensk Fågels 
medlemmar avsätter varje år pengar till forskning för att 
hela tiden vara med och driva utvecklingen inom livsme-
delssäkerhet, djuromsorg och hållbar produktion.

Ett annat led i att förbättra djurskyddet och djurvälfärden 
är att kontinuerligt vidareutbilda bönder samt slakteri-, 
transport- och kläckeripersonal så att de håller sig 
uppdaterade med de senaste forskningsrönen inom 
området.

De som tilldelas sämre betyg får därmed ha färre djur efter-
som de inte har tillräcklig hög kvalitet eller inte klarat att sköta 
djuren på bästa sätt. Inom kycklinguppfödning räknar man 
både antal djur i stallarna och vikt per kvadratmeter, eftersom 
olika djur är olika stora. 

Inom Svensk Fågel får bonden ha maximalt 36 kilo fågel per 
kvadratmeter dagen före slakt. Det är cirka 20 procent lägre 
än vad som är tillåtet i EU:s regelverk. Endast de som har 
toppbetyg på sin uppfödning och kan bevisa att kycklingarna 
mår bra får ha maximalt antal djur. 

En del bönder väljer att ha färre djur trots att de uppfyller 
högsta kvalitetsnivån, till exempel om de väljer att ha ett 
speciellt koncept som kund eller konsument efterfrågar. 
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Beläggningsgrad  i olika EU-länder
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Svensk Fågel
Är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och 
fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, 
Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon. 

Sverige har en lägre beläggningsgrad än vad EU-
praxis är. Det ger dock en merkostnad på cirka 
400 000 SEK/ bonde och år.

Lägre beläggningsgrad än  
EU-praxis

EU-praxis

Trots att  vi har världens 
bästa djuromsorg vill vi alltid 

fortsätta utvecklas.


