
Rowan Ranger
52-56 dagar
(2,2 kg i snitt)

Rowan Ranger 
Minst 70 dagar 
(vikten varierar)

Cobb 
Ca 35 dagar
(1,9 kg i snitt)

Ross eller Cobb Ca 
33 dagar
(Ca 1,7 kg)

Ross 308 
Ca 35 dagar
(1,9 kg i snitt)

Rowan Ranger 
Minst 70 dagar 
(Ca 2 kg i snitt)

Ross
Ca 35 dagar 
(vikten varierar)

Rowan Ranger
56-63 dagar 
(vikten varierar)

Närodlad majs, 
baljväxter, spannmål 
och gräs, ansvarsfullt 
odlad soja . Ingen 
koccidiostatika. 

KRAV-certifierat foder, fri 
tillgång till grovfoder.

Standardfoder Standardfoder Standardfoder Ekologiskt foder + betar 
gräs, frön och insekter. 
Vintertid fri tillgång till 
grovfoder av hö, ensilage 
och rotfrukter.

Standardfoder Spannmål från egna 
gården samt protein i 
form av soja eller ärtor.

Cirka 8-9 kycklingar per 
m .

I snitt 6-7 kycklingar per m + 
4 m per kyckling utomhus.

Max 25 
kycklingar per 
m .

I snitt 23 
kycklingar per m .

Max 25 kycklingar 
per m .

I snitt 6-7 kycklingar per m
+ 4 m per kyckling 
utomhus.

Max 25 kycklingar per 
kvardratmeter

9-10 kycklingar per m + 
1 m per kyckling 
utomhus. 

Inomhus på ströbädd. 
Djuren hålls i mindre 
grupper. Intresserade 
av miljöberikning.

Inomhus på ströbädd med 
tillgång till utevistelse. Även 
sandbad samt halmbalar, 
sittpinnar/hyllor.

Inomhus på 
ströbädd 
(kutterspån).

Inomhus på 
ströbädd.

Inomhus på strö 
(hackad halm eller 
kutterspån).

Ströbädd inomhus med 
tillgång till en 20 000 
kvadratmeter stor trädgård 
utomhus med veranda.

Inomhus på ströbädd. Ströbädd med sandbad, 
halmbalar och annan 
berikning. Utevistelse 
minst halva livet.

Hanteras för hand, lyfts 
alltid med två händer, 
maximal transporttid ca 
en timme.

KRAV tydliggör och 
kontrollerar kraven på max 
tid från sista utfodring till 
bedövning samt för manuell 
insamling/ hantering av 
djuren. 

Inga långa 
transporter till 
slakteri 
(slaktas lokalt).

Djuren lastas för 
hand. Ca 75 % av 
transporterna är 
kortare än 5 km, 
de längsta tar max 
1,5 timmar.

Samtliga uppfödare 
ligger inom en 10 
mils radie från 
slakteriet.

Hanteras för hand, antalet 
djur per låda anpassat efter 
väder. Följer KRAVs regler 
(se Bosarpkyckling)

Insamling och 
lastning för hand eller 
med maskin. 
Luftkonditionerade 
bilar. 

Liknande 
Bosarpkycklingen 
eftersom de går till 
samma slakteri. 

Bedövning med elbad. 
Eget slakteri i mindre 
skala med mycket 
hantering för hand. 

Bedövning sker med elbad. 
KRAV:s regler innebär t.ex. 
slakt samma dag, stöd vid 
upphängningen och högre 
krav för kompetens samt 
uppföljning/kontroll.

Bedövning 
med elbad.

Bedövning med 
elbad.

Bedövning med 
elbad.

Eget slakteri, följer KRAV:s 
regler som innebär t.ex. 
slakt samma dag, stöd vid 
upphängningen och högre 
krav för kompetens samt 
uppföljning/kontroll.

Bedövning sker med 
gas som har flera 
fördelar för 
djurvälfärden. 

Samma slakteri som 
Bosarp. Småskaligt 
slakteri med mycket 
hantering för hand.



Hänvisning:

1. Enligt Svensk Sigill ej tillåtet med koccidiostatika eller GMO i fodret. IP Sigill kyckling skiljer sig även från Svensk Fågels kriterier avseende utrymmeskravet och tillåter max 25 kg per kvadratmeter jämfört med 36 kg.

2. Standard för livsmedelssäkerhet

3. Certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra’s kriterier.

4. Består till största delen av egenproducerat spannmål (vete, korn, havre, majs eller raps) och ca 25 % soja (endast GMO-fri) samt vitaminer och mineraler. Kött/fiskmjöl får inte användas.

5. Enligt Svensk Fågels kontrollprogram som de flesta producenter är anslutna till.

6. För alla gäller fri tillgång på foder och vatten, ventilerad, tempererad och ljusreglerad miljö.

7. För alla gäller att transporten sker i bilar som är anpassade för transport av levande djurDe flesta bilar är utrustade med temperaturreglering och luftkonditionering. Data från varje transport loggas så att det går att följa vad som händer. Högst 8 timmars transport tillåten inom 

Sverige. Vanligt att kycklingarna lastas och transporteras nattetid för att minimera stress. Inom branschens företag beräknas tiden för transport av matfågel sällan vara mer än 3-4 timmar.

8. Vitenskapskomiteen för mattrygghet, Risikovurdering av dyrevelferd i forhold til dyretetthet i forbindelse med endring av forskrift om hold av höns og kalkun, Rapport til Mattilsynet 2008.


