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1. Baggrund
Der har i Danmark gennem årtier været 
fokus på velfærd for slagtekyllinger. Det 
begyndte i 1995, da Dyreetisk Råd kom 
med en udtalelse, som førte frem til ved-
tagelsen af Lov om hold af slagtekyllin-
ger i 2001. Loven blev senere modifice-
ret, bl.a. i lyset af et EU-direktiv fra 2007. 
Sideløbende er der gradvist opstået et 
marked for ”velfærdskyllinger”. Denne 
udvikling af såkaldt markedsdrevet dy-
revelfærd tog for alvor fart fra 2018 med 
introduktion af det statslige dyrevel-
færdsmærke for slagtekyllinger og med 
kampagner fra dyreværnsorganisationer 
mod de såkaldte ”turbokyllinger”. Det 
betyder, at velfærden hos slagtekyllinger 
produceret og forbrugt i Danmark, bliver 
bestemt af såvel national lovgivning som 
udenlandsk lovgivning (for de importe-
rede kyllingers vedkommende) samt af 
dyrevelfærdsmærker og andre markeds-

drevne initiativer. Spørgsmålet er så, 
hvordan man kan vurdere den samlede 
effekt af disse meget forskellige tiltag?

Siden 2018 har forfatterne til denne ar-
tikel sammen med en række øvrige for-
skere ved KU og i udlandet arbejdet på 
at udvikle en ny metode til vurdering af 
dyrevelfærd på nationalt niveau inden 
for de vigtigste dyrearter i dansk husdyr-
produktion, herunder slagtekyllinger. 
Metoden gør det muligt, at sammenlig-
ne den samlede effekt af forskellige vel-
færdsinitiativer inden for hver husdyrart 
i form af henholdsvis lovgivning og mar-
kedsdrevet dyrevelfærd mellem forskel-
lige lande. Samtidig kan dyrevelfærds-
niveauet vurderes i relation til både den 
nationale produktion og det nationale 
forbrug. Metoden og dens anvendelse på 
produktion og forbrug af slagtekyllinger 
i fem lande i 2018 er præsenteret i en  
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videnskabelig artikel (Sandøe et al. 2022). 
For nylig har vi opdateret resultaterne 
for 2021. Dem vil vi fremlægge her.

2. Kort om Benchmark-metoden
Benchmark-metoden kombinerer en 
kortlægning af velfærdsinitiativer i de 
forskellige lande med en ekspertbaseret 
værdisætning af de enkelte elementer i 
disse initiativer. 

For hver type af produktion (i dette 
tilfælde slagtekyllinger) gennemføres 
en række trin, som er beskrevet i  
Boks 1.

Det er i teorien enkelt at anvende Ben-
chmark-metoden. I praksis er der en 
række udfordringer, som knytter sig til 
at fremskaffe de mange informationer, 
hvoraf en stor del ikke er offentligt til-
gængelige. Især informationer om mar-
kedsandele for forskellige velfærdsmær-
ker kan være svære at fremskaffe.

3. Hovedresultater for Benchmark 
vedrørende slagtekyllinger i 2021
Hovedresultaterne for Benchmark ved-
rørende slagtekyllinger i 2021 fremgår af 
figur 1.

Der er, som det fremgår, stor forskel 
imellem landene i forhold til, hvor 
gode muligheder for velfærd kyllin-
gerne tilbydes. Danmark ligger midt 
i feltet både i forhold den nationale 

Boks 1: De forskellige trin i Benchmark-metoden

1. Der foretages en kortlægning af forskellige velfærdsinitiativer i hvert land. Disse kan 
bestå af lovgivning, erhvervets egne standarder og forskellige markedsdrevne initiativer, 
fx produktion til bestemte dyrevelfærdsmærker.

2. De forskellige initiativers udbredelse i forhold til den nationale produktion kortlægges i 
hvert land.

3. De forskellige nationale og udenlandske (via import) initiativers dækning i forhold til det 
nationale forbrug kortlægges i hvert land.

4. Forskellen mellem Initiativerne kortlægges. For slagtekyllingernes vedkommende blev 
disse forskelle sammenfattet i 15 velfærdsdimensioner: Staldforhold (inklusive belæg-
ningsgrad og lysprogrammer), dyrebaserede mål (trædepudesvidninger og vækst), be-
rigelse (inklusive adgang til udearealer) og endelig aspekter af slagtning og transport. 
For hver velfærdsdimension opstilles en række niveauer fra minimumsniveau til højeste 
sandsynlige niveau i kyllingeproduktion (fx fra belægningsgrad over 42 kg per kvadrat-
meter til belægningsgrad under 20 kg per kvadratmeter).

5. Hvert niveau i hver velfærdsdimension bliver værdisat af et antal internationale dyre-
velfærdseksperter via et spørgeskema. I spørgeskemaet tildeler hver ekspert hvert vel-
færdsniveau en værdi mellem 0 og 10, og efterfølgende vægter de hver dimensions 
bidrag til den samlede dyrevelfærd på en skala fra 1 til 5.

6. På baggrund heraf beregnes værdien af den forventede dyrevelfærd for hvert dyrevel-
færdsinitiativ på en skala fra 0 til 100 (givet eksperternes vurderinger og vægtninger vil 
det opnåelige maksimum i praksis ligge noget lavere, nemlig på 73).

7. Ud fra initiativernes andel af henholdsvis produktionen og forbruget (som på grund af 
import og eksport typisk vil være forskellige) beregnes en velfærdsscore på en skala fra 
0 til 100 for hvert lands produktion og forbrug af slagtekyllinger.

Figur 1. Benchmark-værdier for henholdsvis den nationale produktion af slagte-
kyllinger og for det nationale forbrug af slagtekyllinger i Danmark, Sverige, 
Tyskland, Nederlandene og Storbritannien i 2021. Den vandrette streg angiver 
EU’s mindstekrav til velfærden hos kyllinger. 
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produktion og det nationale forbrug af 
kyllingekød. Sverige ligger bedre i for-
hold til både produktion og forbrug, og 
Nederlandene ligger bedre forhold til 
forbrug. 

Markedsdrevne initiativer kan have en 
relativt stor effekt på Benchmark-vær-
dien af det nationale forbrug. Dette ses 
meget tydeligt, når man sammenligner 
Sverige og Nederlandene. I Sverige har 
man en relativt vidtgående lovgivning 
til sikring af slagtekyllingernes velfærd 
i den nationale produktion. I Neder-
landene har markedsdrevne initiativer 
 derimod betydet, at Benchmark-værdi-
en af det indenlandske forbrug er højere, 
end den er i Sverige. De markedsdrevne 
initiativer indebærer, at alt ferskt kyllin-
gekød solgt i nederlandske supermarke-
der stammer fra langsommere voksende 
kyllinger.

4. Den relative effekt af lovgivning 
og markedsdrevne initiativer
Den relative effekt af lovgivning og 
markedsdrevne initiativer i de tre lande 
fremgår af figur 2:

Som det fremgår af figur 2, bliver slagte-
kyllingeproduktionen i lande med mest 
vidtgående lovgivning for hold af slag-
tekyllinger (Sverige og Danmark) løftet 

mindre af den markedsdrevne dyrevel-
færd end i de tre andre lande. Nederlan-
dene når takket være den markedsdrev-
ne dyrevelfærd op på et velfærdsniveau 
i den nationale produktion svarende til 
det danske.

5. Nærmere forklaring af resultater
For hvert land er der en Benchmark- 
værdi for både den nationale produk-
tion og det nationale forbrug. Når de to 
værdier kan tage sig forskellige ud, er 
det fordi, kyllingekød også bliver eks-
porteret og importeret. I alle landene 
undtagen Nederlandene er Benchmark-
værdien for produktion af slagtekyllin-
ger lavere for forbrug end for produktion 
af slagtekyllinger. Dette skyldes, at selv 
om forbrugerne konsumerer hovedpar-
ten af den nationale produktion, som 
er lavet til mærker med fokus på dyre-
velfærd, så er der stadig en stor import 
af kyllingekød fra fx Østeuropa, som er 
produceret med minimumskrav til dy-
revelfærd. Man kan sige, at detailhan-
delen og cateringsektoren sammen med 
en del af forbrugerne i disse lande ender 
med at trække den samlede velfærd i 
det nationale kyllingeforbrug ned til et  
niveau under standarden i den nationale 
produktion. Kontrasten er størst i det 
land med de højeste nationale standar-
der, nemlig Sverige.

Undtagelsen til dette billede finder 
man i Nederlandene. Her finder man 
en højere Benchmark-værdi for det na-
tionale forbrug end for den nationale 
produktion. Dette skyldes især to for-
hold: For det første er det i Nederlan-
dene lykkedes for supermarkederne, 
med stærk opbakning/pres fra dyre-
værnsorganisationerne, at blive enige 
om, at alt ferskt kyllingekød, der sæl-
ges, er fra langsommere voksende kyl-
lingeracer med forbedret dyrevelfærd. 
For det andet har Nederlandene en stor 
eksport-orienteret produktion af stan-
dard-kyllinger.

Den vandrette streg i figur 1 angiver 
mindstekrav til velfærden hos kyllinger, 
der kommer udtryk i EU’s direktiv om 
velfærd hos slagtekyllinger, som de en-
kelte lande skal indrette deres nationale 
lovgivning efter. Når produktionen i alle 
lande har en højere Benchmark-værdi i 
forhold til EU’s mindstekrav, har det to 
forskellige forklaringer:

For Danmarks og Sveriges vedkommen-
de er det primært, at de to lande har krav, 
som rækker ud over EU’s mindstekrav. 
Fx er der i både Danmark og Sverige krav 
om vurdering af trædepudesvidninger 
hos slagtekyllinger (og opfølgende ak-
tiviteter, hvis værdierne er for høje) og 
krav til indfangning. Desuden har Sve-
rige en række lovgivningsmæssige krav, 
fx vedrørende belægningsgrad, der ræk-
ker ud over de danske.

For de tre andre landes vedkommende er 
forklaringen derimod primært markeds-
drevne initiativer. Lovgivningskravene 
til hold og pasning af slagtekyllinger 
er på linje med eller kun lidt over EU’s 
mindstekrav.

Den markedsdrevne dyrevelfærd kom-
mer til udtryk i specialproduktioner, 
hvoraf en stor del bliver solgt med et 
dyrevelfærdsmærke. Disse kan gøre en 
stor forskel for Benchmark-værdien. Så-
ledes har en dansk standardkylling en 
Benchmark-værdi på 40, mens en kyl-
ling produceret med det mest krævende 
dyrevelfærdsmærke i Danmark har en 

Figur 2. Benchmark-værdierne for produktion af slagtekyllinger i Danmark, Sverige, Tysk-
land, Nederlandene og Storbritannien i 2021. Den del af Benchmark-værdien, som kan 
tilskrives lovgivning, er markeret med blåt, mens den del, der kan tilskrives dyrevelfærds-
mærker og andre markedsdrevne initiativer, er markeret med rødt.
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Benchmark-værdi på 67 (maksimum, 
som kan opnås, er 73).

For os at se er det særligt interessant at 
sammenligne Danmark med Nederlan-
dene, der har en stor eksportorienteret 
produktion af slagtekyllinger (i hen-
hold til FAO ca. fire gange så stor som 
den danske), og som samtidig har haft 
 succes med at udvikle markedsdrevet dy-
revelfærd i forhold til hjemmemarkedet.

6. Sammenligning af Danmark og 
Nederlandene, når det kommer til 
markedsdrevet dyrevelfærd
En sammenligning af Danmark og Ne-
derlandene i forhold til markedsdrevet 
dyrevelfærd for slagtekyllinger fremgår 
af tabel 1.

I Nederlandene er alt fersk kylling solgt 
i supermarkeder som nævnt fra slagte-
kyllinger med forbedret velfærd – enten 
med mærket Beter Leven 1 eller Dutch 
Retail (langsommere voksende). Samti-
dig er der et forbrug af standard kylling i 
detailhandelen af frossen kylling og kyl-
lingeprodukter (fx chicken nuggets), og 
et forbrug i fastfood restauranter og cate-
ring. Dette betyder, at det et stadig er 36% 
af forbruget i Nederlandene, som stam-
mer fra standard kyllinger. Denne andel 
er dog langt lavere end den danske andel 
på 77% - og det er derfor værd at overve-
je, om Danmark kan gøre Nederlandene 
kunsten efter i forhold til både at have et 
stærkt slagtekyllingeerhverv og at lykkes 
med løbende at fremme dyrevelfærden.

7. Kan Danmark gøre Nederlandene 
kunsten efter?
En væsentlig forskel mellem Nederlan-
dene og Danmark, når det kommer til 
markedsdrevet velfærd, er, at de i Neder-

landene startede omkring seks år tidlige-
re end i Danmark (Saatkamp et al. 2019).

Samtidig er der en afgørende lighed 
mellem de to lande: Dyrebeskyttelsen i 
Danmark (Anima og Dyrenes Beskyttel-
se) har stået sammen om nogle relativt 
moderate mål for god dyrevelfærd i pro-
duktionen af slagtekyllinger. I stigende 
grad har detailhandelen accepteret 
disse mål. Samtidig er der en gradueret 
mærkningsordning, Dyrevelfærdsmær-
ket, som understøtter initiativerne – lige 
som initiativerne i Nederlandene har 
været understøttet af den graduerede 
mærkningsordning, Beter Leven.

Dog er der også udfordringer, som hæn-
ger sammen med øget inflation, fal-
dende realløn og truende økonomisk 
krise. Dette medfører øget efterspørgsel 
efter billige fødevarer, og her vinder de 
hurtigt voksende kyllinger. Endvidere 
er der stigende fokus på at mindske kli-
maaftrykket fra fødevareforbruget. Da 
de langsommere voksende velfærdskyl-
linger har et større klimaftryk per kg. 
produceret kød, kan der let opstå spæn-
dinger blandt dem, der ud fra forskellige 
dagsordner arbejder for at sikre et etisk 
forsvarligt forbrug.

Herhjemme er der i efteråret kommet 
offentlige udmeldinger fra den nye di-
rektør fra Danpo, som indtil nu har stået 
for den største andel producerede vel-
færdskyllinger. Direktøren lagde i sine 
udmeldinger op til en opbremsning i 
forhold til omlægningen til langsom-
mere voksende kyllinger.

Endvidere kan man se sprækker i detail-
handelens erklærede mål om at gå over 
til kun at sælge kyllinger, som har mindst 
ét hjerte. For eksempel er Netto begyndt 
at markedsføre meget billigt polsk kyllin-

gekød under betegnelsen ”Hverdags kyl-
ling” (med det underforståede budskab, 
at de dyrere velfærdskyllinger kun skal 
spises i weekenden). Der har i de senere 
år været næsten en fordobling af impor-
ten af kyllingekød fra Polen således, at 
importen derfra i dag svarer ca. 6% af det 
danske forbrug af kyllingekød.

Endelig kan man frygte, at den nuvæ-
rende enighed inden for dyrebeskyttel-
sen og mellem dyrebeskyttelsen, erhver-
vet og detailhandelen går fløjten, og at 
meget af arbejdet med at fremme god 
dyrevelfærd ender i fnidder, sådan som 
man har set det inden for svineområdet 
i de senere år.

På trods af de nævnte forbehold er der 
dog grundlag for en vis optimisme: Der 
er sat en udvikling i retning af større 
markedsdrevet i gang i Danmark; og det 
skulle være muligt lige som i Nederlan-
dene at fortsætte en udvikling, hvor der 
på samme tid sker en øgning i dyrenes 
velfærd og en styrkelse af den nationale 
produktion af slagtekyllinger.
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Land Produktion af 
standard kylling

Forbrug af standard
kylling

Produktion af 
forbedret indendørs
kylling

Forbrug af 
forbedret indendørs 
kylling

Produktion af 
forbedret udendørs
kylling

Forbrug af 
forbedret udendørs 
kylling

       Danmark  78% 77%  20%  22%  2%  1%

       Nederlandene  60% 36%  39% 62%  1%  2%

Tabel 1. Sammenligning af markedsdrevet dyrevelfærd mellem Danmark og Nederlandene.
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