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Til Fødevarestyrelsen 

Levering af bestillingen: ”Miljøberigelse til slagtekyllinger og forældredyr 
til slagtekyllinger” – Del 1. 

 
Fødevarestyrelsen har i bestilling (inkl. projektbeskrivelse) fremsendt d. 21. juni 2016 
bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at gennemføre et forsk-
ningsprojekt med formålet, ”at undersøge hvilke former for miljøberigelse til slagtekyl-
linger og forældredyr i Danmark, der kan vurderes som egnet ud fra kriteriet om det 
anvendes af dyrene og medfører velfærdsmæssige forbedringer”. Projektet er inddelt i to 
arbejdspakker med to forskellige leveringsfrister. Besvarelsen til AP1: ”Effekten på ad-
færd, velfærd og tilvækst af fem typer miljøberigelse til konventionelle slagtekyllinger”, 
leveres hermed. Besvarelsen blev fremsendt første gang d. 29. juni 2018, men forfatterne 
har, pga forkerte tal, ændret Tabel 7, i forhold til den version der blev fremsendt d. 29. 
juni 2018. Der på den baggrund også ændret en smule i resultat og diskussionsafsnit. 
Nærværende version erstatter således den tidligere fremsendte version. 
 
Nedenfor følger dansksproget sammendrag, hvor der er aftalt offentliggørelse efter syv ar-
bejdsdage, mens et engelsksproget manuskript er vedlagt som bilag. Dette bilag kan ikke 
offentliggøres elektronisk pt. pga muligheden for publicering i et videnskabeligt tidsskrift, 
men kan udleveres.  
 
Besvarelsen er udarbejdet af Seniorforsker Anja Brinch Riber samt Post doc Fernanda 
Machado Tahamtani begge fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Der er 
foretaget fagfællebedømmelse af tidligere forsker og nuværende specialkonsulent Klaus 
Horsted, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet. 
 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet 
og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevare-
ministeriet med underliggende styrelser 2018-2021” (opgave 2.08 i Arbejdsprogrammet 
til Ydelsesaftale Husdyrproduktion). 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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Introduktion 
Rapporten består af første del af leveringen i projekt ’Miljøberigelse til slagtekyllinger og forældredyr 

til slagtekyllinger’. Denne del af projektet har til formål at sammenligne og kvantificere brugen samt 

virkningerne af forskellige typer af miljøkompleksitet på velfærd, herunder adfærd, sundhed og 

produktion, hos konventionelle slagtekyllinger. For at opnå dette blev et omfattende forsøg 

gennemført, hvor virkningen af udvalgte typer af miljøkompleksitet på adskillige relevante 

velfærdsindikatorer blev undersøgt. Disse velfærdsindikatorer inkluderede adfærdsmæssige 

responser (bl.a. tonisk immobilitet, indlæring, aktivitetsniveau, brug af miljøberigelse), kliniske 

velfærdsindikatorer undersøgt hos levende slagtekyllinger (bl.a. trædepudesvidninger, 

gangegenskaber), kliniske velfærdsindikatorer undersøgt post mortem (bl.a. knogleparametre, 

bensundhed) og produktionsparametre (bl.a. fodereffektivitet, flokkens ensartethed, dødelighed). 

Materiale og Metoder 
Behandlingerne i forsøget bestod af forskellige typer af miljøkompleksitet opnået enten ved tildeling 

af miljøberigelse eller ved hjælp af manipulation af eksisterende ressourcer i miljøet. Mere specifikt 

allokerede vi fem forskellige typer af miljøberigelse (eleverede platforme med/uden ramper, vertikale 

paneler, småhalmballer, majsensilage) og tre forskellige former for manipulationer af eksisterende 

ressourcer i miljøet (to niveauer af forøgede afstande mellem vand og foder, reduceret 

belægningsgrad) til hold af Ross 308 slagtekyllinger indhuset under praksisnære kommercielle 

forhold (Tabel 1; Figur 1). Desuden havde vi en kontrolbehandling, der simulerede praksisforhold, 

dvs. ingen miljøberigelse, 40 kg/m2 samt 1,5 m mellem foder og vand.  

Tabel 1. Behandlinger, flokstørrelse og totale antal flokke i hver behandling. 

Kode Behandling Flok-

størrelse 

Antal flokke 

pr. behandling 

A Øget afstand mellem foder og vand - 7 m 497 6 

B Øget afstand mellem foder og vand - 3,5 m 497 6 

C Majsensilage (ca. 100 kg/flok) 497 7 

D Vertikale paneler (5 stk./flok) 497 6 

E Småhalmballer (3 stk./flok) 482 7 

F Platform (3,24 m2) - 30 cm høj m/2 ramper (1.08 m2) 437 6 

G Platform (3,24 m2) - 5 cm høj u/ramper 437 6 

H Lavere belægningsgrad (34 kg/m2) 422 6 

I Kontrol (1,5 m mellem foder og vand, ingen berigelse, 40 kg/m2) 497 8 
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Behandlingerne blev allokeret gennem hele kyllingernes levetid med undtagelse af behandling A, 

hvor afstanden mellem ressourcerne blev reduceret til standarden, dvs. 1,5 m på dag 22. 

Figur 1. Forsøgsopstillingen, der viser de otte forskellige behandlinger. Bemærk, at behandling H (lavere 

belægningsgrad) og behandling I (kontrol) er illustreret vha. samme foto, idet de to behandlinger kun adskiller 

sig ved antallet af kyllinger pr. kvadratmeter. I behandling C blev majsensilagen (ikke vist på billedet) placeret 

i de flade, røde ’pander’ placeret i det centrale område af rummet. 

 

Virkningen af de forskellige behandlinger blev undersøgt på en række parametre. Tilvæksten blev 

registreret ved vejning af 100 individer per flok ved alderen 0, 7, 21 og 35 dage. Foderforbruget per 

flok blev registreret ugentligt (samme ugedag som vejning), mens selvdøde eller aflivede individer 

blev registret løbende. Adfærdsmæssige responser i form af tonisk immobilitet målt i en frygttest, 
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aktivitetsniveau og brug af miljøberigelse blev undersøgt for alle behandlinger. Data for de to 

sidstnævnte blev indsamlet ved observationer via videooptagelser af uforstyrret adfærd hos 50 

mærkede fokaldyr per flok i hjemmemiljøet på dag 6, 13, 20, 27 og 34. Aktivitetsniveauet blev 

beregnet ud fra forekomsten af aktiv adfærd, defineret som alle adfærd med undtagelse af hvile, 

hvilket forekommer, når kyllingen ligger eller sidder uden at foretage sig yderligere. Grundet lav 

forekomst blev støvbadning, fjerpudsning og strækning af ben/vinger slået sammen under 

betegnelsen komfortadfærd. Frygttesten blev foretaget på 30 kyllinger per flok, da de var 32-33 dage 

gamle. Virkningen af behandlingerne på indlæringsevne blev undersøgt på dag 21-22 hos 20 kyllinger 

per flok ved brug af en Passive Avoidance Learning (PAL) test (Burne & Rose, 1997). Grundet 

ressourcebegrænsninger blev indlæringsevne kun undersøgt for behandlingerne E (småhalmballer), 

F (30 cm høje platforme) og H (lavere belægningsgrad) samt kontrolbehandlingen (I). En 

velfærdsbedømmelse på 60 levende slagtekyllinger per flok blev foretaget, da kyllingerne var 35 dage 

gamle. Gangegenskaber, trædepudesvidninger, hasesvidninger, rifter samt benstilling (varus/valgus) 

blev bedømt, og slutvægten blev registreret. Efter velfærdsbedømmelsen blev kyllingen aflivet, ID-

mærket, undersøgt for forekomst af træbryst og nedfrosset. En post mortem-undersøgelse blev senere 

foretaget af de optøede slagtekyllinger, hvor body condition, tykkelsen af musklen på underlåret, 

tibiotarsus parametre (vægt, længde, bredde, skævhed) og knoglestyrke (tibiotarsus) blev målt. 

Desuden blev forekomsten af femural head necrosis, tibia dyschondroplasi, artritis og tenosynovitis 

undersøgt.  

I de statistiske analyser af uforstyrret adfærd, hvor vi indsamlede data ved forskellige aldre, 

undersøgte vi først for, om der var en overordnet virkning af behandling, alder eller interaktionen 

mellem behandling og alder. For de øvrige velfærdsindikatorer undersøgte vi først for, om der var en 

overordnet virkning af behandling. Var der overordnede virkninger, foretog vi parvise 

sammenligninger af alle behandlingerne (A-I), dvs. 36 eller flere sammenligninger. Jo flere 

sammenligninger, der foretages, desto større bliver risikoen for, at der findes signifikante forskelle 

helt tilfældigt. Det tog vi højde for ved at bruge en korrektionsfaktor, som afhængigt af analysen var 

Holm, Tukey’s HSD test eller Bonferroni. Ved de to førstnævnte korrigeres den resulterende P-værdi 

for de enkelte parvise sammenligninger, hvorfor signifikansniveauet fortsat var P < 0,05 og 

tendensniveauet 0,05 ≤ P < 0,10. Ved Bonferroni korrektioner ændres i stedet signifikans- og 

tendensniveauet. For overskueligheden angives derfor i nedenstående signifikansniveauet, når der 

angives resultater fremkommet ved analyser, hvor Bonferroni korrektion er anvendt.   
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Resultater og Diskussion 
Der blev ikke fundet nogen virkning af behandlingerne på rifter (F8, 3420 = 1,13; P = 0,37), flokkens 

ensartethed i forhold til slutvægten (F8,36 = 1,30; P = 0,27), fodereffektivitet (FCR; F8,44 = 1,31; P = 

0,26), dødelighed (F8, 46 = 0,69; P = 0,7), body condition (χ2 = 9,61; df = 8; P = 0,3), træbryst (F8, 1131 

= 0,38; P = 0.93), tibiotarsus vægt (højre: χ2 = 11,36; df = 8; P = 0,18; venstre: χ2 = 11,24; df = 8; P 

= 0,19), tibiotarsus længde (højre: χ2 = 15,05¸df = 8; P = 0,058; venstre: χ2 = 12,76; df = 8; P = 0,12), 

artritis (F8,1371 = 0.8; P = 0.61) og tenosynovitis (F8,1371 = 0.2, P  = 0.99). Varus-/valgus-deformiteter, 

femural head necrosis og tibia dyschondroplasi forekom sjældent, hvorfor kun deskriptiv statistik 

blev foretaget.  

For de resterende parametre var der en overordnet virkning enten af behandling eller af interaktionen 

mellem behandling og alder. En virkning af behandling fandt vi for tonisk immobilitet (F8, 49 = 2,22; 

P = 0,042), gangegenskaber (F8, 3418 = 2,20; P = 0,024), trædepudesvidninger (F8, 3420 = 3,93; P = 

0,0001), bredden af musklen på underlåret (højre: χ2 = 21,0; df = 8; P = 0,007; venstre: χ2 = 19,7; df 

= 8; P = 0,012), diameter af den distale ende af tibiotarsus (højre: χ2 = 16,0; df = 8; P = 0,04; venstre: 

χ2 = 16,0; df = 8; P = 0,04) og foderindtag (F8,44 = 2,17; P = 0,048). For hasesvidninger (F8, 3420 = 

1,90; P = 0,055), indlæringsevne (F3,92 = 2,22; P = 0,091) og slutvægt (F8, 44 =2,15; P = 0,051) var 

der dog kun en tendens til en virkning af behandling. 

I analyserne af uforstyrret adfærd blev der fundet en virkning af interaktionen mellem behandling og 

alder. Det gælder for det overordnede aktivitetsniveau (F32,6064 = 17, P < 0,001) samt for hver af de 

specifikke aktive adfærd; drikke (F32,6066 = 5, P < 0,001), æde (F32,6065 = 6, P < 0,001), fouragere 

(F32,6064= 17, P < 0,001), stå (F32,60665=9, P < 0,001), gang (F32,6066 = 2, P < 0,001) og komfortadfærd 

(F32,6066 = 2, P < 0,001). Nedenfor gennemgås og diskuteres resultaterne for hver af de otte 

behandlinger.  

 

Øget afstand mellem ressourcerne (A og B) 

Kyllinger indhuset med en afstand mellem foder og vand på 7 m (A) havde ved alderen 6 dage et 

højere aktivitetsniveau i forhold til kyllinger fra alle de andre behandlinger (B-I; P < 0,041). På dag 

13 resulterede en øget afstand mellem ressourcerne på 3,5 m (B) i et højere aktivitetsniveau hos disse 

slagtekyllinger i forhold til kyllinger fra alle de andre behandlinger (A, C, D, E, F, G, I; P < 0,006, 

dog kun tenderende for H: P = 0,089). Reiter & Bessei (2009) rapporterede ligeledes om øget 



Udvidet dansk sammendrag 

 

6 

 

aktivitet, da de sammenlignede slagtekyllinger indhuset med 12 m i forhold til 2 m mellem foder og 

vand. I vores forsøg forekom drikke- og ædeadfærd ikke så ofte på dag 6 hos kyllinger med 7 m 

afstand mellem foder og vand (A) som hos kyllinger fra kontrolbehandlingen (I; drikke: P < 0,001; 

æde: P < 0,001), men det påvirkede ikke kyllingernes totale foderindtag, slutvægt, fodereffektivitet 

eller flokkens ensartethed i forhold til slutvægten. Slagtekyllinger med 3,5 m afstand mellem 

ressourcerne (B) lå længere tid i en tonisk immobilitetstilstand på dag 32-33 end slagtekyllinger med 

adgang til eleverede platforme (B vs. F: P = 0,039; B vs. G: P = 0,058), hvilket indikerer et højere 

frygtniveau. Diameteren af den distale ende af tibiotarsus var større hos slagtekyllinger indhuset med 

7 m afstand mellem ressourcerne (A) end hos kyllinger med adgang til halmballer (E; venstre: P = 

0,034; højre: P = 0,035), mens bredden af venstre lårbensmuskel var mindre hos kyllinger indhuset 

med 3,5 m mellem ressourcerne (B) i forhold til kyllinger med adgang til paneler (D; P = 0,031). I 

forhold til behandling F (30 cm høje platforme) havde kyllingerne med en øget afstand mellem 

ressourcerne en højere forekomst af trædepudesvidninger (A vs. F: P = 0,011; B vs. F: P = 0,067). 

Ligesom i denne undersøgelse har man heller ikke i en tidligere undersøgelse fundet nogen virkning 

af øget afstand mellem foder og vand på tilvæksten og fodereffektiviteten (Reiter & Bessei 2009). 

 

Tildeling af majsensilage (C) 

Slagtekyllinger fouragerede mest på majsensilagen de første 3 uger, hvorefter aktiviteten faldt de 

sidste 2 uger. I alt blev der tildelt ca. 200 g majsensilage pr. slagtekylling i dens levetid. Adgang til 

majsensilage resulterede i et højere niveau af fourageringsadfærd på dag 6, 20 og 27 i forhold til 

kontrolbehandlingen (I; P < 0,014). Der var en tendens til, at slagtekyllinger med adgang til 

majsensilage havde en højere forekomst af trædepudesvidninger end slagtekyllinger fra behandling 

F (30 cm høje platform; P = 0,081), men ikke i forhold til kontrolbehandlingen (I; P = 0.9995). 

Adgang til majsensilage førte til reduceret indtag af standardfoder og lavere slutvægt, men kun i 

forhold til slagtekyllinger med adgang til 30 cm høje platforme (F; foderindtag: P = 0,018; slutvægt: 

P = 0,019). Der var ingen overordnet virkning af behandling, ej heller majsensilage, på 

fodereffektivitet og flokkens ensartethed. Så vidt vi ved, eksisterer der ikke lignende undersøgelser 

af virkningen af grovfoder på velfærd hos Ross 308 slagtekyllinger eller tilsvarende hybrider.  
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Vertikale paneler (D) 

Panelerne blev hovedsageligt brugt af slagtekyllinger til at hvile op ad. Man har i tidligere 

undersøgelser fundet, at placering af paneler i det centrale område af stalden fører til en mere 

homogen fordeling af slagtekyllinger i stalden, i og med at flere kyllinger bruger det centrale område, 

og færre koncentreres langs ydervæggene (Cornetto og Estevez 2001a,b; Rodrigues-Aurrekoetxea et 

al. 2014). Derved reduceres andelen af områder i stalden med høje lokale belægningsgrader, hvorved 

der potentielt kan opnås velfærdsmæssige forbedringer, fx i form af en reduktion i forekomsten af 

trædepude- og hasesvidninger. Denne hypotese fandt vi dog ikke belæg for i vores undersøgelse. I 

forhold til bensundhed resulterede adgang til paneler i bredere muskler på underlåret (D vs. B, C, E, 

F: P < 0,052).  

 

Småhalmballer (E) 

Halmballer blev hovedsageligt brugt til at hvile på eller op ad. I mindre grad blev de også anvendt af 

kyllingerne til at udføre komfortadfærd på samt til at fouragere, gå og stå på. Der blev ikke fundet 

nogen virkning af adgang til halmballer på det generelle aktivitetsniveau i forhold til kyllinger fra 

kontrolbehandlingen (I; P > 0,109), hvilket svarer til resultaterne af en tidligere undersøgelse af 

slagtekyllingers adfærd, når de havde adgang til halmballer (Bailie et al. 2013). Kells et al. (2001) 

fandt derimod, at slagtekyllinger med adgang til halmballer var mere aktive end kyllinger uden 

halmballer. Slagtekyllinger med adgang til halmballer tenderede til at klare sig bedre i 

indlæringstesten end kyllinger fra kontrolbehandlingen (I), hvilket tyder på, at denne form for 

miljøberigelse har en positiv effekt på den kognitive udvikling hos slagtekyllinger.   

Der var en tendens til at kyllinger med adgang til halmballer havde bedre gangegenskaber i forhold 

til behandlingen med 30 cm høje platforme, hvor de ringeste gangegenskaber forekom (F; P = 0.004, 

hvor det Bonferroni korrigerede signifikansniveau er P ≤ 0.0014). Det understøtter resultaterne fra en 

tidligere undersøgelse, hvor man fandt, at både udholdenhed (målt som latenstiden til at ligge sig ned 

i et vandbad) og gangegenskaber var forbedret hos slagtekyllinger med adgang til halmballer i forhold 

til kyllinger uden halmballer (Bailie et al. 2013). Vores undersøgelse viste, at halmballer kan være en 

risikofaktor i forhold til trædepudesvidninger, idet slagtekyllinger med adgang til halmballer havde 

større risiko for udvikling af trædepudesvidninger end slagtekyllinger med adgang til eleverede 

platforme (F vs. E: P = 0,0001; G vs. E: P = 0,002). Diameteren af den distale ende af tibiotarsus var 

mindre hos slagtekyllinger med adgang til halmballer end hos kyllinger indhuset med 7 m afstand 
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mellem ressourcerne (A; venstre: P = 0,034; højre: P = 0,035). I forhold til bensundhed resulterede 

adgang til halmballer i smallere muskler på højre underlår i forhold til kyllinger med adgang til 

paneler (D; P = 0,035). Adgang til halmballer havde ingen virkning på produktionsparametre i denne 

eller tidligere undersøgelser (Bailie et al. 2013; Bailie & O’Connell 2014).  

 

Eleverede platforme (F og G) 

Slagtekyllinger gjorde stor brug af platforme under hvile og når de stod, ligesom platformene også 

blev brugt til at udføre gang og komfortadfærd på. Adgang til eleverede platforme reducerede 

frygtniveauet hos kyllingerne sammenlignet med kyllinger indhuset med 3,5 m mellem ressourcerne 

(F vs. B: P = 0,038; G vs. B: P = 0,057). Det overordnede aktivitetsniveau var ikke påvirket af 

adgangen til platforme set i forhold til kyllingerne fra kontrolbehandlingen (I; P > 0,282), hvilket er 

i overensstemmelse med en tidligere undersøgelse (Norring et al. 2016). Slagtekyllinger med adgang 

til platforme havde en lavere forekomst af trædepudesvidninger end kyllinger med adgang til 

halmballer (F vs. E: P = 0,0001; G vs. E: P = 0,002) og kyllinger indhuset med 7 m mellem vand og 

foder (F vs. A; P = 0,011). Der var desuden en tendens til, at kyllinger med adgang til 30 cm høje 

platforme (F) havde en lavere forekomst af trædepudesvidninger end kyllinger med 3,5 m mellem 

foder og vand (B; P = 0,067). Dette skyldes sandsynligvis den øgede hviletid væk fra strøelsen, men 

et lignende resultat har man ikke kunnet påvise i en tidligere undersøgelse af platformes indvirkning 

på trædepudesvidninger (Kaukonen et al. 2017).  

Slagtekyllinger med adgang til 30 cm høje platforme (F) havde ringere gangegenskaber end 

slagtekyllinger indhuset ved en lav belægningsgrad, men ikke i forhold til kontrolbehandlingen (F vs. 

H: P = 0.001; F vs. I: P = 0,55, hvor det Bonferroni korrigerede signifikansniveau er P ≤ 0.0014). 

Dette står i kontrast til en tidligere undersøgelse, hvor man fandt, at eleverede platforme forbedrede 

bensundheden ved at have en positiv effekt på gangegenskaber og reducere forekomsten af tibia 

dyschondroplasi (Kaukonen et al. 2017). I forhold til produktionsparametre havde slagtekyllinger 

med 30 cm høje platforme (F) et højere foderindtag (P = 0,018) og højere slutvægt (P = 0,019) end 

slagtekyllinger med adgang til majsensilage (C), men de adskilte sig ikke fra kontrolbehandlingen (I). 

Der var ingen overordnet virkning af behandling, ej heller platforme, på fodereffektivitet og flokkens 

ensartethed i slutvægt.  
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Reduceret belægningsgrad (H) 

Den lavere belægningsgrad havde ingen virkning på det generelle aktivitetsniveau (P > 0,791), men 

forekomsten af fouragering på dag 20 (P < 0,0001) og gang på dag 27 (P = 0,007) var højere 

sammenlignet med kyllinger fra kontrolbehandlingen (I). Tidligere undersøgelser har ligeledes vist, 

at sænkning af belægningsgraden fører til mere gang og fouragering og dermed en mindre 

koncentration af kyllinger omkring foder og vand (Blokhuis & van de Haar 1990; Lewis & Hurnik 

1990; Knierem 2013; Hall 2001). Belægningsgraden havde ingen virkning på frygtniveau (P = 0,99).  

Slagtekyllinger indhuset ved den lave belægningsgrad havde bedre gangegenskaber i forhold til 

slagtekyllinger med 30 cm høje platforme (F; P = 0.001, hvor det Bonferroni korrigerede 

signifikansniveau er P ≤ 0.0014). Der var desuden en tendens til, at de havde bedre gangegenskaber 

end kyllingerne i kontrolbehandlingen (I; P = 0.003). Dette ligger i tråd med tidligere undersøgelser, 

der fandt bedre gangegenskaber hos kyllinger indhuset ved 34 kg/m² end ved 40-42 kg/m² (Dawkins 

et al. 2004; Hall 2001).  

 

Konklusion 
Undersøgelsen viste, at forskellige former for miljøberigelse og manipulationer af eksisterende 

ressourcer i miljøet kan påvirke adskillige aspekter af velfærd, herunder adfærd, sundhed og 

produktion, hos konventionelle slagtekyllinger. Sammenholdes alle resultater, var de 30 cm høje 

platforme den behandling, der resulterede i flest positive virkninger, bl.a. på trædepudesvidninger. 

Desuden gjorde slagtekyllingerne god brug af platformene, formentlig fordi platformene tilgodeser 

det adfærdsmæssige behov for at hvile eleveret. Kun mht. gangegenskaber havde 30 cm høje 

platforme en negativ effekt (dog ikke i forhold til kontrolbehandlingen), men det kan evt. 

forebygges ved at forbedre designet af platformene således, at de positive effekter bevares, mens 

den negative effekt udelukkes. Eksempelvis kan højden reduceres, så hældningen på ramperne 

reduceres, og flere ramper kan tilføjes, således at tilgangen lettes.       

Det er dog vigtigt at understrege, at alle de forskellige typer af miljøberigelse blev brugt af 

slagtekyllingerne, og at de hver især som minimum tilgodeser et eller flere adfærdsmæssige behov 

enten for fouragering, at hvile eleveret eller i form af mulighed for at komme i skjul. Desuden blev 

der for hovedparten af de undersøgte velfærdsindikatorer enten fundet forbedringer eller ingen 

forskelle i sammenligning med kontrolbehandlingen, der simulerede standardproduktionsforhold. 
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Dog varierede behandlingseffekterne mellem de anvendte typer af berigelse eller manipulation. 

Som konsekvens heraf foreslås det, at der under valget af miljøberigelse eller manipulation af 

ressourcer tages hensyn til den enkelte besætnings udfordringer. 

En anden oplagt mulighed er at kombinere to eller flere typer of miljøberigelse eller manipulation, 

for dermed at opnå en større velfærdsmæssig forbedring. I en tidligere undersøgelse fandt man, at 

en sænkelse af belægningsgraden virkede fordrende på brugen af eleverede platforme og 

halmballer, hvoraf sidstnævnte bl.a. inkluderede mere fouragering og komfortadfærd (De Jong & 

Göertz, 2017). Da arealet optaget af platforme ikke kan medregnes i nyttearealet vil flokstørrelsen i 

huset reduceres. Hvis slagtekyllingerne anvender platformene, vil der dermed være en lavere 

belægningsgrad på nyttearealet, dvs. det strøede areal. Et konkret forslag baseret på resultaterne fra 

denne undersøgelse vil derfor være både at tilbyde grovfoder og 30 cm høje platforme. Hermed 

tilgodeses både kyllingernes adfærdsmæssige behov for fouragering og for at hvile eleveret. 

Adgang til grovfoder øgede fourageringsaktiviteten, mens både eleverede platforme reducerede 

forekomsten af trædepudesvidninger. De to typer af miljøberigelse havde modsatrettede virkninger 

på trædepudesvidninger, foderindtag og slutvægt, og der er dermed potentiale for, at de udligner 

hinanden. Den eneste negative virkning ved disse to former for miljøberigelse var de ringere 

gangegenskaber fundet i behandlingen med de 30 cm høje platforme i forhold til kyllinger indhuset 

ved en reduceret belægningsgrad, men der var ingen forskel i forhold til kontrolbehandlingen. Alt i 

alt, viser resultaterne at en signifikant velfærdsforbedring hos konventionelle slagtekyllinger vil 

kunne opnås ved tildeling af miljøberigelse i form af både grovfoder og 30 cm høje platforme.    
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