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Bjärekyckling - Sveriges första klimatcertifierade kyckling!

NYHET!
SVERIGES FÖRSTA 
KYCKLING SOM ÄR 
KLIMATCERTIFIERAD!

Vi på Bjärefågel har alltid fött upp vår kyckling med fokus på hållbarhet och med 
visionen att kyckling som har det bra, smakar bra. Nu skruvar vi upp kraven på oss 
själva och tar ytterligare ett stort kliv mot ökad hållbarhet och bättre klimat. Som första 
kycklingproducent någonsin klimatcertifierar vi vår uppfödning och vår Bjärekyckling.

Klimatcertifieringen innebär att : 
• Vi använder foderråvaror med lägre klimatpåverkan. 
• Andelen soja och andra klimatbelastande fodermedel minskas.
• Vi minskar vår energianvändning genom energikartläggning och åtgärder.
• Energikällor i tillverkningen ställs om till förnybar el. 
• All el som Bjärefågel och våra uppfödare köper in blir 100 procent grön.
• Vi minskar vår användning av fossil energi.
• Alla chaufförer går kurs för att lära sig att köra sparsamt.
• Vi minskar totalt vår klimatpåverkan med 20-25 procent, enligt siffror från Svenskt Sigill. 

Kompletterande åtgärder för ökad hållbarhet och bra resursanvändning:
• Större delen av foderodlingen äger rum i nordvästra Skåne och Halland. 
• Värmeåtervinningssystem på slakteriet har minskat oljeförbrukningen från 55 000 
   liter till 5 000 liter per år. 
• Vi föder upp långsamt växande Rowan Ranger- kyckling, vilket ger en naturlig bra   
   djurhälsa och förbättrad hantering. 
• All uppfödning äger rum på Bjärehalvön och i södra Halland inom tio mil från 
   slakteriet, vilket ger korta transsporter som är bra både för miljö och djur. 
• Uppfödningen äger rum i mindre skala på familjejordbruk, ofta i ombyggda svinstall.  
• Vår uppfödning är inomhus för att skydda kycklingarna och konsumenterna från  
   smittor. 
• Vi arbetar för att ta tillvara så stor del av kycklingen som möjligt. Det som inte blir  
    mat blir till biogas eller fjärrvärme. 
• På Bjärefågel tillsätter vi aldrig saltlake eller vatten i oförädlade produkter efter slakt.
• Vi är medlem i Svensk Fågel och deltar i deras kontrollprogram.

Bjärefågel arbetar för att föda upp friska välmående djur med så klimatvänliga 
resurser som möjligt.


