
www.frit-fjerkrae.dk  

www.facebook.dk/fritfjerkrae  

 

 

Holder du af høns der går frit i 
haven? 
 
Vil du gerne kunne købe en 
friskslagtet kylling fra en lokal 
sælger lige om hjørnet?  
 
Kan du lide friske æg fra 
fritgående høns du selv har set 
hvordan har levet?  
 
Så er Frit Fjerkræ noget for 
dig ...!  
 

Støt foreningen  
det koster kun 50 kr./år  

 
Meld dig ind på  

www.frit-fjerkrae.dk  



Foreningen Frit Fjerkræ arbejder 
for at høns og andet fjerkræ har lov 
til at gå frit, både i egen have og 
hos små lokale producenter. Vi 
arbejder også for at det skal være 
lettere at sælge gode lokale 
fjerkræprodukter direkte til dig. 

 

Foreningens formål er at forbedre 
vilkårene for at holde fjerkræ på en 
naturlig måde i Danmark. Dette 
sker ved at samle alle der holder 
fritgående fjerkræ, både høns i 
haven, hobbyfjerkræ til eget 
forbrug samt stalddørssælgere 
med fritgående fjerkræ til lokalt 
salg og personer der støtter 
naturligt, fritgående fjerkræ i 
Danmark. 

Foreningen arbejder for at forbedre 
vilkårene for medlemmerne ved at arbejde 
aktivt for bl.a.: 

 Fremme brugen af racefjerkræ hos 

stalddørssælgere ved at det gøres 

lettere/billigere at sælge æg og kød 

fra racefjerkræ i den lokale 

produktion 
 At der ikke indføres staldpligt i 

Danmark hverken for høns i haven 
eller andet hobbyfjerkræ samt små 
fritgående erhvervsbesætninger i 
tilfælde af sygdomsudbrud på grund 
af aviær influenza 

 At der indføres segmentering efter 
OIE’s regler, så sygdomsudbrud i et 
segment ikke betyder noget for 
sundhedstilstanden i andre 
fjerkræsegmenter 

 Indføre en bagatelgrænse for 

slagtefjerkræ, som der er ved salg af 

æg fra små hønsehold 

 Undgå urimelige krav for fjerkræhold, 

eksempelvis i kommunale og andre 

regulativer 

Vil du vide mere om foreningen? Vil du 

være medlem? Er du stalddørssælger og 

ønsker at få din gårdbutik på vores 

hjemmeside? Alt dette kan du få mere at 

vide om ved at kontakte en fra 

bestyrelsen, eller ved at læse mere på 

vores hjemmeside. Du er hjertelig 

velkommen! 
 
Formand: Finn Jensen 
finn@frit-fjerkrae.dk  

 

Kasserer: Lina Lind Christensen 
lina@frit-fjerkrae.dk 
 
Best. medlem: Mathias Nørregaard 
mathias@frit-fjerkrae.dk 
 
Best. medlem: Tanja Pedersen 
tanja@frit-fjerkrae.dk 
 

Best. medlem: Claus Rasmusen 
claus@frit-fjerkrae.dk 
 
Web: 
www.frit-fjerkrae.dk 
www.facebook.dk/fritfjerkrae 

 

 

 


