Egenkontroll
Slaktkycklingproduktion
Detta är en checklista för dig som har KRAV-certifierade slaktkycklingar. Här har vi samlat de
viktigaste reglerna ur kapitel 5 Djurhållning som berör din produktion. Du kan enkelt fylla i
listan, antingen direkt på datorn eller utskriven på papper. Du kan använda den för att årligen
stämma av din produktion mot reglerna – till exempel som en förberedelse inför
kontrollbesöken. Detta hoppas vi kommer underlätta både för dig och din revisor.
Egenkontrollen är tänkt som ett hjälpmedel så att du får en överblick över de regler som rör den djurproduktion du har– men den är inte tänkt som en ersättning för KRAVs regelbok. I checklistan finns de
flesta - men inte alla - regler som berör slaktkycklingproduktion - och vi har inte heller tagit med de
allmänna regler och växtodlingsregler som du också ska följa som KRAV-certifierad.
För dig som har slaktkycklingar gäller avsnitten 5.1 och 5.5 i kapitel 5 Djurhållning tillsammans med
kapitel 2, 3 och 4 i KRAVs regler.
Varje punkt i listan har hänvisning till regelnummer i KRAVs regelbok– där du kan hitta regeltexten i
sin helhet för att få mer detaljerad information. Ha därför gärna regelboken till hands när du fyller i
listan. I kommentarsfältet kan du notera om det är något som inte uppfylls, eller som ska åtgärdas.
Vi har tagit fram dessa checklistor för egenkontroll som ett stöd inom flera produktionsformer:
•
•
•
•
•
•

Mjölkproduktion
Nötköttsproduktion
Får och Getter (mjölk- och köttproduktion)
Grisproduktion
Äggproduktion
Slaktkycklingproduktion

Har du förbättringsförslag eller andra synpunkter om egenkontrollen så kontakta oss gärna
på regler@krav.se.

KRAVS SYN PÅ DJURHÅLLNING
Att våra husdjur ska ha det bra och får leva så naturligt som möjligt, i samklang med jord
och människor är grunden i filosofin bakom KRAV-märket. Att djuren har möjlighet till
naturligt bete¬ende och socialt liv är lika viktigt som att de är friska och mår bra. Genom
KRAVs regler och en trovärdig kontroll är det möjligt att marknadsföra KRAV-certifierad
produktion på ett enhetligt sätt

OM ATT MOTSVARA KONSUMENTERNAS FÖRVÄNTNINGAR
Vi vet att det finns en stor efterfrågan på KRAV-märkta produkter från gårdar som sätter
djuromsorgen i fokus. Allt fler konsumenter väljer KRAV-märkt eftersom de vet att djuren
har fått en bra djurmiljö med utevistelse, gott om bete och ett naturligt flockliv - något
som KRAV också för fram i sin marknadsföring.
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Svaren avser tiden

SLAKTKYCKLINGPRODUKTION

Kalenderår..............................
Datum:
___ ___ - ___ ___ -___ ___

Senaste 12 månaderna

Egenkontroll gjord av:.................................................................................................................
PUNKT

REGEL

KRAVS REGLER 2016

INKÖP AV DJUR
1

5.5.2.2

Har inköpta konventionella kycklingar varit
högst tre dagar gamla vid inköpet?

KARENSTID OCH SLAKTÅLDER
2

5.5.1.2
5.5.1.3
5.5.1.4

Uppfyller du karenstiderna för slaktkycklingar
du säljer som KRAV-certifierade?
Kycklingar av långsamt växande ras får slaktas:
• tidigast efter 10 veckors karenstid, om de dagsgamla
kycklingarna är konventionellt kläckta
• oberoende av ålder, om föräldradjuren är KRAV-certifierade.
Långsamt växande fjäderfäras definieras som en ras
där djuren i genomsnitt växer maximalt 45 gram per
dag. Kycklingar som inte är av långsamväxande ras får
slaktas tidigast efter 81 dagar.

DOKUMENTATION
3

5.1.4.2
5.5.4.8
5.5.4.9

Har du följande väl dokumenterat och samlat?
Alla djurgrupper ska kunna identifieras. Dokumentationen ska sparas i minst två år.

• Inköpta, avlivade och döda djur.
• Alla skador och sjukdomar.
• Alla behandlingar, resultat och eventuell
karenstid
Även de du själv utför.

• Utevistelseperiodens början och slut.
• Betesperiodens början och slut.
• Tillfällig innevistelse av djurgrupper.
• Foderstater/utfodring
• Inköp av foder, fodertillskott, tillsatser och
konserveringsmedel.
Innehållsdeklarationer ska finnas för sammansatta
produkter.

• Produktion av eget foder.
• Försäljning av produkter.
• Ritningar över byggnader och rastgårdar.
• Tillfälligt täckning av dagsljus i stallet.
• Tiden som belysningen är tänd i stallet.
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JA

NEJ

EJ RELEVANT

KOMMENTAR/ÅTGÄRDAT DATUM:

PUNKT

REGEL

KRAVS REGLER 2016

UTEVISTELSE OCH BETE
4

5.5.3.1

Arbetar du aktivt för att dina slaktkycklingar ska
vistas ute i rastgården under större delen av året?

5

5.5.3.1

Håller du stallet öppet mer än 12 timmar varje
dag under minst 4 månader sammanhängande
från maj till september?

6

5.5.3.1

Ser du till att slaktkycklingarna kan vistas ute
under del av dagen, tidig vår och sen höst, när
väder-och markförhållandena tillåter?
Tid för utevistelse utöver de fyra månaders betesgång
enligt ovan.

7

5.5.3.1

Ser du till att kycklingarna kan vistas ute under
minst en tredjedel av deras liv?

8

5.5.3.1

Har dina slaktkycklingar fått tillgång till
rastgård senast från en månads ålder?

9

5.5.3.3

Rastgårdarna ska:
• Innehålla träd, buskar eller andra anordningar
där djuren kan söka skydd, placerade så att hela
rastgårdsytan utnyttjas.
• Vara huvudsakligen beväxta under hela användningstiden.
• Vara avgränsade så att olika flockar inte blandas.
• Inte innehålla flaskhalsar.
Flaskhals är en passage motsvarande ett avstånd smalare än 4 meter per 100 kvadratmeter golvyta i stallet.

10

5.5.3.5

Uppfyller dina rastgårdar detaljkraven nedan?
• Varje kyckling ska under sin livstid ha tillgång till
minst 4 kvadratmeter rastgårdsyta.
• Rastgårdsytan finns inom högst 150 meter från
närmaste utgångshål i stallet.

11

5.5.3.5

Arbetar du aktivt för att dina kycklingar ska utnyttja en så stor del av rastgården som möjligt?

12

5.5.3.5

Erbjuder du kycklingarna en stimulerande och
intressant miljö som lockar dem till utevistelse?
Du ska utföra åtgärder i din rastgård baserat på aktuella kunskapsrön och rådgivning.
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JA

NEJ

EJ RELEVANT

KOMMENTAR/ÅTGÄRDAT DATUM:

PUNKT

REGEL
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STALLFÖRHÅLLANDEN
13

5.5.4.1
Tabell 4a

Har du maximal 1600 kvadratmeter byggnadsyta per stall?
Byggnadsytan är den yta som är tillgänglig för kycklingarna. Dvs personalutrymmen, foderutrymmen
o.dyl. räknas inte in.

14

5.5.4.1
Tabell 4a

Håller du maximalt 4800 kycklingar per
avdelning?

15

5.5.4.1
Tabell 4b
5.5.4.5

Har du en beläggning på högst 20 kg levande
vikt per kvadratmeter stallyta?

16

5.5.4.2

Uppfyller du kraven nedan för mått på öppningar från stall och ut till rastgården?
• Utgång till sluss/veranda: sammanlagd längd ska
vara minst 2 meter per 100 kvadratmeter stallyta.
• Utgång till rastgård: sammanlagd längd ska vara minst
4 meter per 100 kvadratmeter stallyta.
Utgångshålen ska vara jämnt fördelade längs den
vägg som har kontakt med rastgården och vara proportionerliga till hur stor del av rastgården som finns
utanför

17

5.5.4.7

Har alla kycklingar tillgång till sandbad i sådan
utsträckning att alla kycklingar fritt kan använda
dem.
Sandbaden kan finnas tillgängliga inne, på veranda
eller utomhus (maj-september).

18

5.5.4.7

Har kycklingarna inomhus objekt som de kan
hoppa upp på?
Exempel på sådana objekt är halmbalar, sittpinnar och
hyllor.

19

5.5.4.8

Utgörs hela inomhusytan för kycklingarna av
ströbädd?

20

5.1.8.6

Är ströbädden ren och torr?
Ströhalm får vara konventionellt odlad.

21

5.1.8.8
5.5.4.9

Har kycklingarna en sådan tillgång till dagsljus
och belysning som stödjer deras dygnsrytm
och beteendebehov?
Ljusinsläppen ska kunna regleras vid behov och ge ett
dagsljus som är jämnt fördelat i hela stallet.
Fönster får bara tillfälligt täckas med material som inte
släpper igenom ljus.

22

4

5.5.4.10

Får kycklingarna minst 8 timmars nattvila utan
artificiellt ljus?
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FODER OCH VATTEN
23

5.1.9.5

Har alla kycklingar tillgång till vatten av god
kvalitet?

24

5.5.5.1
5.5.5.2
5.5.5.3

Uppfyller du kraven på självförsörjningsgrad,
dvs. foder producerat på din egen gård utgör
minst 50 procent av foderstaten?
Du kan samarbeta med en eller flera KRAV-certifierade
gårdar om foder och gödsel så att era gårdar tillsammans uppnår självförsörjningsgraden. Ni ska då ha ett
samarbetsavtal. Om du säljer fodergrödor eller utsäde
får kvantiteterna kvittas mot inköpt foder.
Det finns möjlighet till lägre krav för:
• besättningar i Norrland samt skogs- och mellanbygd,
och
• gårdar med specialodlingar som behöver gödseln i
den egna odlingen.
Ditt certifieringsorgan bedömer vad som är rimlig nivå
för din gård, dock lägst 20%.

25

5.5.5.4

Uppfyller du kraven på andel KRAV-certifierat
foder, enligt punkterna nedan?
• Minst 95 procent av fodret av jordbruksursprung ska
vara KRAV-certifierat. De högst 5 procenten foder av
jordbruksursprung som får användas ska utgöras av
proteinfoder.
• Högst 10 procent foder av icke jordbruksursprung,
t.ex. fiskmjöl, får ingå i foderstaten.
De konventionella fodermedlen ska vara nödvändiga för en fullvärdig foderstat och tillåtna i ekologisk
djurhållning.

26

5.5.5.6

Har alla kycklingar fri tillgång till grovfoder eller
rotfrukter?
Bete kan ersätta grovfoder under maj - september.

27

5.1.10.3

Använder du enbart tillåtna mineralfoder?
På KRAVs hemsida finns mer information om vilka
mineralfoder som är tillåtna:
www.krav.se/tillatetbedomda-foder

28

5.5.5.7

Har du beräknat hur mycket kraftfoder som gått
åt per kilo kött som du sålt?
Beräkningen ska göras årsvis.
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NEJ

EJ RELEVANT

KOMMENTAR/ÅTGÄRDAT DATUM:

PUNKT
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HÄLSA OCH SKÖTSEL
29

5.1.1.1

Är det ett gott hälsotillstånd i besättningen?

30

5.1.11.1
5.1.11.6

Har du god tillsyn över alla djur och tar
omgående hand om djur som visar tecken
på att vara sjuka eller skadade?

31

5.1.11.4

Har du en djurhälsoplan som åtminstone omfattar följande:
• rutiner för smittskydd för besökare och vid in- och
utförsel av djur
• en plan för provtagningar av till exempel parasiter
• betesplanering för att minimera risken för infektioner med inälvsparasiter (rotation, tomhållning mellan
omgångar)
• vaccinationer eller andra åtgärder för att förbättra
hälsan,
• rengöring av stallar och desinfektion?
Om du inte har en nedskriven hälsoplan, ska du kunna redogöra för den muntligen.
För mall, se www.krav.se/mallar-djurhalsa

32

5.1.11.12

Uppfyller du kraven på karenstid efter behandlingar med läkemedel?
• För preparat med fastställt karenstid, ska du tillämpa
en dubbelt så lång karenstid.
• För preparat med noll dagars karenstid eller där det
saknas uppgift, ska du tillämpa 2 dygns karenstid.
Vissa behandlingar är karensfria, se KRAVs regler
5.1.11.13.

HANTERING INFÖR SLAKT
33

5.5.6.1

Görs insamlingen av kycklingarna inför slakt av,
eller under handledning av, erfarna personer?

34

5.5.6.1

Sker insamlingen av kycklingarna maskinellt
alternativ manuellt genom att de enskilt lyfts i
kroppen runt vingarna och hanteras upprätt?
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