
De är flest och har det 
sämst
Varje år dödas nästan 100 miljoner kycklingar bara 
i Sverige. Det innebär att av alla svenska landlevande 
djur som slaktas så utgör kycklingarna nästan 93 %.1 
 
För kycklingarna är det trångt. Upp till 25 individer 
får trängas per kvadratmeter. Det är trängre än något 
annat landlevande djur tillåts ha det i Sverige, mindre 
än ett A4-ark per individ. Ofta ses de inte heller som 
individer utan räknas i kilogram, 36 kilogram får 
trängas per kvadratmeter.2

Källor 

1. SCB (2019) Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2018:12.

2.  Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning 
inom lantbruket m.m. SJVFS 2017:28, saknr L 111.

3. Mench J. & Keeling L. (2001) The social behaviour of birds. I: Social  
behaviour in farm animals. CABI Publishing.

4.  Svensk Fågel. Hemsida: https://svenskfagel.se/produktionskedjan/  
Sidan besökt 2019-02-08.

5. Michalczuk M. m.fl. (2011) Effect of the initial body weight of Ross 308  
chicken broilers on the rate of growth. Animal Science 49.

6. Wilhelmsson S. (2016) Comparison of behaviour and health of two  
broiler hybrids with different growth rates. Master in Animal Science, 
637. Sveriges lantbruksuniversitet.

 7. Krav. Regler 2018.

8.  SCB (2018) Ekologisk animalieproduktion 2017.

9. Berg C. & Raj M. (2015) A Review of Different Stunning Methods for  
Poultry—Animal Welfare Aspects (Stunning Methods for Poultry).  
Animals 5(4): 1207–1219.

ägg kläckts är kycklingarna med sin mamma i flera 
veckor. Hon visar vad de kan äta och låter dem sova i 
utrymmet under sina vingar.3  

Kycklingarna i kycklingindustrin har avlats för  
extremt snabb tillväxt. De är fortfarande ungar när de 
uppnår slaktvikt vid 35 dagars ålder.4 Ungar som inte 
får träffa sin mamma och istället trängs ihop bland 
tiotusentals andra lika gamla kycklingar.

Snabb tillväxt orsakar 
smärta
Kycklingarna härstammar från djungelhönan i Syd-
ostasien, som lever i små flockar. När djungelhönans 

Nästan alla kycklingar i hela världen är av snabb-
växande hybrider* som växer från 40 gram till 2000 
gram på kort tid.5 Det är en tillväxttakt på 5000 %.
Den snabba tillväxttakten gör att riskerna blir större 
för kycklingarna att drabbas av rörelsestörningar  
och sjukdomar. Trängseln och smärtor i benen gör  
att de sitter still för mycket i varandras avföring och 
riskerar frätskador. Desto äldre kycklingarna tillåts  
att bli desto fler får ont i benen och får svårt att gå.6 

* Korsning av olika hönsraser med snabb tillväxt

Ekologiskt då?
Kycklingar som hålls ekologiskt är oftare av mer  
långsamväxande hybrid och de får mer än dubbelt  
så mycket yta att röra sig på.7 Om de kläcks under  
varmare årstider får de även tillgång till utevistelse. 
Det är dock knappt 1 % av alla svenska kycklingar 
som är ekologiska.8

Ekologiska kycklingar utsätts även dem för flertalet 
problem såsom onaturligt stora gruppsammansätt-
ningar, transporter och slakt. 

De flesta kycklingar slaktas genom att hängas upp i 
benen för att huvudet ska doppas i ett elbad innan 
halsen skärs upp. En stressande metod som inte har 
några fördelar.9 



Kyckling på 
fredag?

Så här kan du 
göra skillnad:

Djurens Rätt
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djur-
skyddsorganisation med omkring 45 000 medlemmar. 
Sedan 1882 har vi stått på djurens sida. Vi är parti-
politiskt obundna och arbetar för en värld där djur 
respekteras som kännande individer med rätt till sina 
egna liv.

Vi är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa 
djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är 
Djurens Rätt.

Bli medlem!
Hjälp oss att förändra framtiden för alla djur. Ditt stöd 
behövs. Bli månadsgivare med 50 kr genom att sms:a 
STÖD50 till 72 901.

För fler sätt att bli medlem eller för att ge en gåva, 
besök www.djurensratt.se/stod-oss.

I medlemskapet ingår en prenumeration på vår  
medlemstidning Djurens Rätt. Som medlem har du 
rabatt i vår shop och även rabatter hos många affärer 
och företag.

Välj bort kycklingar från tallriken
Det viktigaste du kan göra för kycklingarna är att välja bort dem  
från tallriken. Det finns många vegoalternativ till kyckling som  
både är snabblagade, näringsrika och liknar kycklingrätter. Besök 
gärna Djurens Rätts konsumentsajt väljvego.se för information, 
recept och produkttips. Du kan också beställa vårt kostnadsfria 
inspirationsmagasin Välj Vego! och ta ett första steg för en  
djurvänligare värld. Besök djurensratt.se/valj-vego eller sms:a  
VEGO till 72 120 för beställning.

Stöd Djurens Rätts arbete för kycklingarna
Kycklingar är de djur som är flest och har det sämst i Sverige.  
Att vara medlem i Djurens Rätt är ett effektivt sätt att påverka och 
göra skillnad för kycklingarna. Ditt stöd behövs! Bli månadsgivare 
med 50 kr i månaden genom att sms:a STÖD50 till 72 901.  
För fler sätt att bli medlem eller för att ge en gåva besök:  
djurensratt.se/stod-oss.

Sprid ordet
Det är tillsammans vi gör skillnad. Beställ fler exemplar av  
denna folder från Djurens Rätt och dela ut. Besök 99miljoner.se 
för att lära dig mer om kycklingarnas situation. Skriv insändare. 
Diskutera i sociala medier och dela gärna Djurens Rätts inlägg. 
Vill du göra skillnad tillsammans med andra så har Djurens Rätt 
lokal verksamhet på många orter runt om i landet.
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