
Der er mange gode grunde til at blive 
medlem af foreningen. Som medlem støtter 
du op om vores arbejde, for at bedre 
forholdene for små fjerkræhold i Danmark. 
Du kan blive medlem uanset om du selv 
holder fjerkræ, eller du blot vil støtte 
foreningens arbejde. 

Hvis du kan svare ja til nedenstående 
spørgsmål....

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

www.frit-fjerkrae.dk
Find os på Facebook: 

www.facebook.dk/frit-fjerkrae
E-mail: info@frit-fjerkrae.dk

WWW.FRIT-FJERKRAE.DK

Bliv medlem foreningen for 
f r i t  f j e r k r æ  i  d a n m a r k

f o r e n i n g e n  f o r 
f r i t  f j e r k r æ  i  d a n m a r k

Meld dig ind på 
www.frit-fjerkrae.dk

Skan koden for at gå til
www.frit-fjerkrae.dk



Vil du vide mere om foreningen?
Vil du være medlem?
Vil du, som stalddørssælger, reklamere for 
din gårdbutik på vores hjemmeside? 
Vil du have besøg af os til et arrangement?

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 
(Jylland)
Kasserer: Diana Glasdam
diana@frit-fjerkrae.dk
(Fyn)
Best. medlem: Mathias Nørregaard
mathias@frit-fjerkrae.dk
(Nordsjælland)
Best. medlem: Tanja Pedersen
tanja@frit-fjerkrae.dk
(Vestsjælland)
Best. medlem: Claus Rasmussen
claus@frit-fjerkrae.dk
(Lolland)

www.frit-fjerkrae.dk
info@frit-fjerkrae.dk

Foreningen arbejder for at forbedre 
vilkårene for fjerkræholdere 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 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

• Hæve antalsgrænsen på salg af fjerkræ 
for stalddørssalg.

• Indføre en bagatelgrænse for forbud 
mod hold af svømmefugle og 
hønsefugle sammen

Vi er en forening der skaber 
resultater!

Foreningen Frit Fjerkræ arbejder aktivt 
for at høns og andet fjerkræ skal have 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 fra stalddøren 
til dig, og til lokale forretninger og 
restauranter.

Siden Frit Fjerkræ blev stiftet i 2017, har vi 
allerede nu haft stor indflydelse på politiske 
beslutninger vedrørende fjerkræhold, fx er 
reglerne i tilfælde af fugleinfluenzaudbrud 
blevet ændret, bl.a. på baggrund af 
samarbejde med Frit Fjerkræ, så høns ikke 
længere skal være inde, men må gå ude 
under net, i små hønsegårde endda helt 
uden net.

Læs mere om de aktuelle sager vi arbejder 
med i vores Arbejdsliste på næste side, eller 
på vores hjemmeside.

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.

hvem er frit fjerkræ? arbejdsliste kontakt


