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Vedr. bestillingen: ”Omfang af brystbensfrakturer, brystbensdeformite-
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Fødevarestyrelsen har d. 13. maj 2015 fremsendt en bestilling til DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug med titlen ”Omfang af brystbensfrakturer, bryst-
bensdeformiteter og fodlidelser hos æglæggende høner”. Bestillingen består af to 
dele hvor del 1, der omhandlede skrabehøner og økologiske høner, blev fremsendt d. 
29. juni 2015. Del 2, der omhandler burhøns, er startet op efterfølgende, og besvarel-
sen består dels af et dansk resume, samt et engelsksproget udkast til et videnskabeligt 
tidsskrift. Udkastet kan ikke umiddelbart offentliggøres pga den reviewproces manu-
skriptet skal gennemgå.  
 
Besvarelsen er udarbejdet af Ph.D.-studerende Maria Vilain Rørvang, Ph.D. Lena Ka-
rina Hinrichsen og Seniorforsker Anja Brinch Riber, Institut for Husdyrvidenskab, 
Aarhus Universitet. Besvarelsen er fagfællekommenteret af tidligere forsker og nuvæ-
rende specialkonsulent Klaus Horsted, DCA. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og 
Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. 
ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-
2018” (Punkt BH-114 i den daværende aftales Bilag 2). 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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Sammendrag 

Velfærden hos æglæggere under intensive produktionsforhold er ofte udfordret grundet 
brystbensskader, fodlidelser samt fjerdragts- og hudskader på kroppen. Indenfor de senere år har 
man i internationale undersøgelser vist, at der er en massiv forekomst af brystbensskader i form 
af enten frakturer eller afvigelser hos æglæggere i alle former for produktionssystemer. 
Fodlidelser hos æglæggere er ikke velundersøgt, på trods af at forekomst af forskellige typer af 
fodlidelser er dokumenteret, og at det er sandsynliggjort, at de i mere eller mindre grad medfører 
velfærdsimplikationer. Fjerdragts- og hudskader er ofte resultatet af skadevoldende adfærd i 
form af fjerpilning og kannibalistiske hak, der sandsynligvis udløses af manglende opfyldelse af 
hønernes adfærdsmæssige behov. Næbtrimning har i mange år været anvendt som middel til at 
forebygge fjerdragts- og hudskader, men da indgrebet samtidig er forbundet med 
velfærdsimplikationer, vedtog Danske Æg at udelade næbtrimning hos burhøner fra juli 2014.  

Formålet med denne undersøgelse var at undersøge forekomsten af fodlidelser samt skader på 
brystben, fjerdragt og hud hos danske æglæggende høner i berigede bure. 

I undersøgelsen deltog 13 danske besætninger med i alt 15 flokke af æglæggende høner 
(Lohmann LSL) i berigede bure. Data blev indhentet under tre besøg hos hver flok, hvor hønerne 
var 32, 62 og 77 uger gamle. Ved hvert besøg blev 100 høner tilfældigt udvalgt og undersøgt for 
brystbensfrakturer, brystbensafvigelser, fjerdragtskader, sår på kroppen, trædepudelæsioner, 
fodbylder, manglende tæer og sår på tæer. Samtlige vurderinger blev foretaget af to faglærte 
observatører.  

Overordnet set blev fjerdragtens tilstand ringere med alderen (P < 0,001). Særligt tilstanden af 
halefjer samt fjerdragten på ryg og bug forværredes, og forekomsten af høner med ringe fjerdragt 
på disse kropsdele steg markant med alderen (P < 0,001). Ved en alder på 77 uger blev 16 % af 
hønerne kategoriseret som havende en ringe fjerdragt. Der var imidlertid ingen forværring med 
alderen i forekomsten af sår på kroppen, der konstant lå på knap 1 % (P = 0,94).  

Forekomsten af brystbensskader steg med alderen (P < 0,001). Fra 62 uger til 77 uger steg 
andelen af høner med både brystbensfrakturer og -afvigelser (P < 0,001), mens andelen af høner 
med enten brystbensfrakturer eller -afvigelser forblev uændret (P > 0,3). Ved 77 uger havde 
44 % af hønerne skader på brystbenet enten i form af frakturer, afvigelser eller begge dele. 

Modsat fjerdragts- og brystbensskader var trædepudelæsioner hyppigere forekommende ved 32 
uger end ved 62 og 77 uger (P < 0,001). Ved 32 uger forekom trædepudelæsioner hos 13 % af 
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hønerne. Forekomsten af fodbylder, manglende tæer og sår på tæer var lav ved alle tre aldre 
(< 1 %). Den akkumulerede dødelighed ved 77-ugers alderen var 3,2 % (variation imellem 
flokkene: 1,6-6,7 %). 

Undersøgelsen viste altså en lav forekomst i hele produktionsperioden af både sår på kroppen og 
fodlidelser, dog med undtagelse af trædepudelæsioner. Omvendt havde en høj andel af hønerne 
trædepudelæsioner ved topydelse samt en ringe fjerdragt og brystbensskader ved afslutningen af 
produktionsperioden. Da brystbensskader, trædepudelæsioner og fjerdragtsskader forårsaget af 
fjerpilning alle er associeret med smerte og ubehag, har de negative velfærdsmæssige 
konsekvenser for høner i berigede bure. Der er derfor potentiale for at forbedre velfærden for 
æglæggende høner i berigede bure.  
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