
Producent Race
Ænder/m2 

indendørs

Maksimal 
flokstør-
relse

Krav om 
grov- 
foder?

Krav om 
adgang til 
det fri?

M2 pr. and 
udendørs

Krav om 
adgang  
til bade-
vand?

Næb-  
og klo-
kupering 
tilladt?

Maksimal 
transport 
til slagteri Butik Det mener Dyrenes Beskyttelse Bedømmelse

Procanar standard  
(Frankrig)

Berberi 8 9.000 ÷ ÷ - ÷ Ja
Højst 45 
minutter

Meny, Spar, Kiwi, Dansk Supermarked som ”Bertrand” og COOP* For lidt plads, går inde. Rutinemæssig næbkupering

Gastronome (Frankrig) Berberi 10 8.000 ÷ ÷  - ÷ Ja 150 km Meny og Spar under navnet ”Anton Berberiand” For lidt plads, går inde. Rutinemæssig næbkupering

Ronsard (Frankrig) Berberi  5-6 14.000 ÷ ÷  - ÷ Ja 100 km COOP* For lidt plads, går inde. Rutinemæssig næbkupering

Wichmann (Tyskland) Peking  5-6 12.000 ÷ ÷  - ÷ Nej 580 km
Meny, Spar og Min Købmand under navnet ”Julius” samt i 
Rema1000 og Netto

Store flokke, går inde, lang transport til slagteri

Tranzit* (Ungarn) Peking 5 12.000 ÷ ÷  - ÷ Nej 150 km ABC Lavpris, Løvbjerg, Føtex og Bilka under navnet "Victor" Store flokke, går inde

Roldrob (Polen) Peking 7 4.000 ÷ ÷  - ÷ Nej 100 km COOP* Udmærket flokstørrelse

VSE (Holland) Peking 6 4.400 √ ÷  - ÷ Nej 3 timer ALDI Udmærket flokstørrelse. Krav om grovfoder er et plus

Hungerit (Ungarn) Peking 5 5.000 ÷ ÷  - ÷ Nej 80 km Kiwi, Spar og Meny under navnet ”Anton Landand” og Lidl Udmærket plads og flokstørrelse

Wichmann (Tyskland) Peking  5-6 12.000 ÷ ÷ - √ Nej 300 km Lidl Badevand trækker op

Soulard (Frankrig) Berberi Går ude 6.000 √ √ 0,5 m2 ÷ Ja 50 km Føtex under navnet ”Oscar fransk berberiand” samt i Meny Krav til udearealer er stort plus, men går ret tæt og næbkuperes

VSE (Holland) Peking 6 4.400 √ ÷  - ÷ Nej 3 timer Lidl Udmærket plads og flokstørrelse og adgang til grovfoder

Cherry Valley (England) Peking 4,5-6 8.000 ÷ ÷  - √ Nej 80 km Meny, COOP* og Netto Badevand trækker op

Gressingham standard 
(England)

Peking 4,5 15.000 √ ÷  - √ Nej 80 km ABC Lavpris og Lidl (kampagnevare) Badevand trækker op

Procanar fritgående Berberi Går ude 7.500 √ √ 1 m2 ÷ Ja
Højst 45 
minutter

Føtex og Bilka under navnet ”Oscar” Går lidt tæt, men kommer ud. Rutinemæssig næbkupering

Løgismose Berberi Går ude 8.000 √ √ 2 m2 ÷ Ja 120 km Netto Går lidt tæt, men kommer ud. Rutinemæssig næbkupering

Dansk And  
– konventionel

Peking 3 11.500 ÷ ÷  - ÷ Nej 80 km
COOP*, Netto, Meny og Spar. Føtex og Bilka under navnet ”Oscar 
dansk traditionel and” 

God plads, men lidt store flokke

Hungerit – fritgående 
(Ungarn)

Berberi Går ude 5.000 √ √ 2 m2 √ Ja 80 km
Meny under navnet ”Anton fritgående berberiand” samt i  
Løvbjerg og ABC under navnet ”Kløvervang berberiand”

Adgang til udearealer, men næbkupering

Procanar/SNV ”Nature 
and respect” (Frankrig)

Peking Går ude 2.795 √ √ 2,2 m2 ÷ Nej 50 km COOP* og Meny
Adgang til udearealer. Adgang til badevand ville være en klar 
forbedring

Hungerit velfærd  
(Ungarn)

Peking Går ude 5.000 √ √ 1,5 m2 √ Nej 80 km Rema 1000 og Løvbjerg under navnet ”Naturligvis” Adgang til udearealer og badevand

Hungerit fritgående 
(Ungarn)

Peking Går ude 5.000 √ √ 2 m2 √ Nej 80 km Meny under navnet ”Anton fritgående and” Adgang til udearealer og badevand

Dansk And – fritgående Peking Går ude 4.000 √ √ 11 m2 √ Nej 80 km Føtex og Bilka God plads og gode forhold både inde og ude

Hungerit Mulard  
(Ungarn)

Mulard Går ude 3.200 √ √ 3 m2 √ Nej 80 km  Føtex og Bilka under navnet ”Oscar frilands mulard and” God plads og gode forhold både inde og ude

Gråsten Berberie  
Gourmet And (Tyskland)

Berberi Går ude 4.800 √ √ 25 m2 √ Nej
Slagtes på 

gården
Slagtere, gårdbutikker, Salling, Magasin, Meny,  Føtex, Bilka, 
enkelte Superbrugser, Kvickly og Unghanen.dk

Adgang til udearealer, rigtig god plads og ingen slagtetransport

Gothenborg Pekingand Peking Går ude 1.500 √ √ 10 m2 √ Nej 2 timer Jens Slagter (København) og Bichel Vine Rigtig god plads og gode forhold  

Gressingham  
fritgående (England)

Peking Går ude 500 √ √ 5 m2 √ Nej 80 km

Meny og Spar under navnet ”Anton fritgående and”, Føtex og 
Bilka under navnet ”Oscar fritgående and” og Lidl under navnet 
”Fritgående Krone and”. COOP* under navnet ”Grønnemark 
frilandsand” 

Små flokke og gode forhold både inde og ude

Dansk And – økologisk Peking Går ude 3.600 √ √ 20 m2 √ Nej 12 km
Meny, Irma, Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen,  
LokalBrugsen, Rema1000, Føtex og Bilka

Rigtig god plads og gode forhold både inde og ude og meget kort 
slagteritransport

Gothenborg Mulardand Mulard Går ude 1.500 √ √ 10 m2 √ Nej 2 timer
Slagtere, gårdbutikker, helsekostbutikker og Salling.  
Se liste på www.gothenborg.dk

Rigtig god plads og gode forhold  

Lindbjerggård Mulard Går ude 2.500 √ √ 6 m2 √ Nej
Slagtes på 

gården
Irma samt en enkelt Meny i København Rigtig god plads og gode forhold og ingen transport til slagteri

Raunsmed Fjerkræ Mulard Går ude 2.000 √ √ 10 m2 √ Nej
Slagtes på 

gården
Salling, slagtere og gårdbutikker Rigtig god plads og gode forhold og ingen transport til slagteri

Raunsmed Fjerkræ Peking Går ude 1.500 √ √ 10 m2 √ Nej
Slagtes på 

gården
Salling, slagtere og gårdbutikker Rigtig god plads og gode forhold og ingen transport til slagteri

Sejerø and Mulard Går ude 1.400 √ √ 20 m2 √ Nej
Slagtes på 

gården
Irma, Skagen Food, Kalu A/S, slagtere og gårdbutikker Rigtig god plads og gode forhold og ingen transport til slagteri

Gråsten Frilands  
Land And (Tyskland)

Peking Går ude 1.000 √ √ 25 m2 √ Nej
Slagtes på 

gården
Meny og Unghanen.dk Rigtig god plads og gode forhold og ingen transport til slagteri

* COOP dækker over Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Irma og Fakta. Sortimentet varierer fra butik til butik

Tommelfingerregel Berberiænder får i langt de 
fleste opdræt kuperet næb og kløer, fordi deres temperament 
ikke egner sig til at gå i store flokke. Derfor bliver dyre-
velfærden for en berberiand sjældent super god.

Tommelfingerregel Fritgående og økologiske ænder kommer uden-
for og har typisk adgang til grovfoder og badevand – det er god dyrevelfærd. 
Ænder kan kun holde næb, næsebor og hoved rent, hvis de har mulighed for  
at dyppe hovedet i vand. Derfor er adgang til badevand vigtigt.
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