Modul 2. Økologisk eller ikke økologisk ?
Sådan lever kyllinger
Kyllinger på et økologisk landbrug bor i en stald. Så længe kyllingerne er mindre end cirka seks
uger gamle, er deres fjer ikke vokset helt ud. Så vil de fryse, hvis de kommer udendørs. Derfor skal
de mindste kyllinger være inde hele tiden.
Når de er blevet fem eller seks uger, kan de selv bestemme, om de vil gå ud i en hønsegård med
græs, eller om de vil blive indendørs i dagtimerne.
I stalden skal der være vinduer, som solens lys kan skinne igennem.
Kyllinger på en bondegård, der ikke er økologisk, skal normalt være inde i stalden hele livet.
Ofte er der kun elektrisk lys i stalden og ingen vinduer. Derfor får de fleste ikke-økologiske
kyllinger aldrig solens lys at se.
Sådan er stalden
I en stald til økologiske kyllinger skal der være pinde, som kyllingerne kan sidde på. Det kan de
godt lide, når de vil sove eller hvile sig. Der skal også være nogle steder med sand i stalden, så
kyllingerne kan tage sig et sandbad, når de har lyst.
Hos kyllinger, som ikke er økologiske, skal der ikke være nogen pinde at sidde på. Der skal heller
ikke være sand til et sandbad.
Forskelle på høns
I butikkerne kan du købe økologiske æg, skrabeæg, æg fra frilandshøns og æg fra høns, der lever i
bure. I tabellen kan du se nogle af de vigtigste forskelle for hønsene:
Krav og regler
Så mange
kvadratcentimeter
skal en høne have
indendørs
Adgang til
udendørs
hønsegård
Næbtrimning
Grovfoder (f.eks.
frisk grønt)
Dagslys i
hønsehuset

Økologiske høns
1667
(svarer til 2,7 ark
A4-papir)

Fritgående høns
1111
(svarer til 1,8 ark
A4-papir)

Skrabehøns
1111
(svarer til 1,8
ark A4-papir)

Burhøns
769
(svarer til 1,2 ark
A4-papir)

Ja

Ja

Nej

Nej

Forbudt
Ja

Tilladt
Nej

Tilladt
Nej

Tilladt
Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Hvad er næbtrimning?
Det er almindeligt, at de høns, som ikke er økologiske, får brændt eller klippet spidsen af næbbet
væk, mens de er små kyllinger. Det kaldes næbtrimning. Formålet er, at de ikke skal hakke
hinanden.
I stedet for næbtrimning bruger de økologiske landmænd andre metoder til at sørge for, at hønsene
ikke hakker hinanden. Blandt andet giver de hønsene grovfoder, som de kan lide at rode i.
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Flere slags økologisk fjerkræ
På nogle få økologiske landbrug kan du ikke blot møde kyllinger og høns, men også andre slags
fjerkræ.
Hvis der på en gård er fjerkræ, er det mest almindeligt, at det kun er én slags. Altså enten kyllinger
til slagtning, høns til at lægge æg, ænder, gæs eller kalkuner.
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