Resolusjon vedtatt på Grønn Ungdoms landsmøte 1.-3. mars 2013.

Ulovlig kyllinghold
Dyrevelferd er fraværende i kyllingbransjen. Grønn Ungdom, samlet til
landsmøte i Oslo 1.-3. mars 2013, mener kylling må bli sett på som
enkeltindivider og ikke et industriprodukt.
I løpet av de siste 20 årene har forbruket av kyllingkjøtt i Norge firedoblet seg. Det er
mange grunner til dette. Gjennom matkampanjer har markedet farget kyllingkjøtt til
et sunt, godt og naturlig produkt, og dermed har markedet steget i været.
Det økte kyllingforbruket de siste 20 årene kan likevel ikke bare tillegges forbrukerne.
Målet med landbrukspolitikken som har vært ført i samme periode har nemlig vært
mest mulig produksjon til billigst mulig pris. Dette har gjort at industriell
kyllingproduksjon har kommet svært godt ut. Konsekvensene har imidlertid vært
store, spesielt for dyrevelferden.
I Loven om dyrevern §3 står som følger: «Dyr har egenverdi uavhengig av den
nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot
fare for unødige påkjenninger og belastninger.
En vanlig norsk slaktekylling i dag blir slaktet etter rundt 32 dager. Om kyllingene får
leve lengre enn dette, vil de ikke lenger være i stand til å bære sin egen vekt, grunnet
en unaturlig rask vekst, som bevisst er avlet frem i denne rasen. Kyllingene lever i
haller uten dagslys med en tetthet på rundt 20 kyllinger per kvadratmeter. For å
hindre sykdom tilsettes antibiotika i fôret. Til slutt fraktes kyllingene i opp til 12 timer
til slakteriet.
Gjennom dette subsidierer Norge brudd på sitt eget lovverk.
Kyllingoppdrett i dag handler i det hele tatt mer om industriell produksjon enn
forsvarlig dyrehold. Grønn Ungdom mener kylling må ses på som enkeltindivider
med de rettigheter som følger av Dyrevelferdsloven. I kommersiell kyllingoppdrett må
derfor bare raser som sikrer god dyrevelferd tillates. Dagens broilerrase, som er
konstant sulten og vokser unormalt fort, må erstattes av andre, mindre intensive
raser.
Grønn Ungdom mener dyretettheten i kyllingproduksjon må måles i antall dyr per
kvadratmeter i stedet for antall kilogram per kvadratmeter som i dag. Grensen for
dyretetthet bør deretter reduseres til maksimum 14 kyllinger per kvadratmeter. Dette
er viktig både for å gi kyllingene mer frihet til å bevege seg, sterkere benbygning på
grunn av mer aktivitet, mer ro og bedre luftkvalitet i oppdrettshallene.
Grønn Ungdom mener det må innføres strengere regler for kortere dyretransport og
etableres flere lokale slakterier. Vi vil også innføre slaktemetoder som gir mindre frykt
og smerte for dyrene

