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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Fødevarestyrelsen 

Levering af bestillingen: ”Miljøberigelse til slagtekyllinger og forældredyr 
til slagtekyllinger” – Arbejdspakke 2 – 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 slagte-
kyllinger 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: ”Ef-
fekten på adfærd, velfærd og tilvækst af fem typer miljøberigelse til konventionelle 
slagtekyllinger”, blev leveret d. 2. juli 2018. AP2 er efter aftale opdelt i to leveringer, 
hvor del 1 fremsendes hermed. Leveringen består af et udvidet dansk sammendrag 
med titlen ”Kvalitativ foderrestriktion af forældredyr til slagtekyllinger: Virkningen 
af forskellige typer fiberrigt foder på velfærd”, samt et engelsksproget bilag, der in-
deholder fire manuskripter, der vil blive forsøgt optaget i videnskabelige tidsskrifter.  
 
Besvarelsen er udarbejdet af Seniorforsker Anja Brinch Riber samt Post doc Fer-
nanda Machado Tahamtani begge fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universi-
tet. Da der er tale om ny forskning, skal det bemærkes, at der kan forekomme æn-
dringer i manuskripterne som følge af, at disse sendes i internationalt peer review når 
de fremsendes til de videnskabelige tidsskrifter. Besvarelsen er dog fagfællebedømt af 
Dr Laura M. Dixon, Animal Behaviour and Welfare, Scotland’s Rural College, Roslin 
Institute Building, Easter Bush, Roslin, Midlothian EH25 9RG. Det skal endvidere 
nævnes, at PhD-stud Hengameh Moradi fra Department of Agriculture Engineering 
and Technology, University of Tehran, Iran har medvirket til paper IV. 
 
Det dansksproget sammendrag kan offentliggørelse som aftalt efter syv arbejdsdage, 
mens de engelsksprogede manuskripter ikke kan offentliggøres elektronisk pga mu-
ligheden for den ovennævnte publicering i videnskabelige tidsskrifter. Det engelske 
bilag kan dog udleveres i hard copy hvis det efterspørges.  
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Kvalitativ foderrestriktion af forældredyr til slagtekyllinger: Virkningen 
af forskellige typer fiberrigt foder på velfærd 

 

Anja B. Riber og Fernanda M. Tahamtani  

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, Postboks 50, 8830 Tjele 
 

Introduktion 
Forældredyr til konventionelle slagtekyllinger er selekteret for øget appetit og hurtig tilvækst. 

Som resultat heraf bliver forældredyrene overvægtige, hvis de fodres ad libitum, hvilket 

resulterer i alvorlige helbreds- og fertilitetsproblemer (Denbow, 1989; Siegel and Wolford, 

2003). For at forebygge disse problemer fodres forældredyr restriktivt fra de er 7-10 dage 

gamle. Restriktionsniveauet afhænger af alder og køn. For eksempel tildeles 10-16-uger gamle 

hønniker kun en fjerdedel af den mængde foder, som de ville æde, hvis de havde ad libitum-

adgang til foder (Savory et al., 1996; de Jong et al., 2002). Hvad angår energiindhold, menes 

restriktionen at være strengest ved 5-7 ugers alderen, hvor hønniker tildeles omkring 20 % af 

ad libitum-indtaget (van Emous, ikke-publicerede data). 

Foderrestriktionen holder forældredyrene slanke og fertile, men den introducerer andre 

velfærdsproblemer. Anvendelse af foderrestriktion medfører, at flere basale adfærdsmæssige 

og fysiologiske behov ikke bliver opfyldt. Det resulterer ofte i unormal adfærd, der indikerer 

frustration og sult, samt i fysiologiske stressresponser (se gennemgang i D'Eath et al. (2009)). 

Problemerne forværres ved almindelige managementtiltag som begrænset adgang til vand og 

manglen på miljøberigelse.  

Man har forsøgt at finde løsninger, der kan eliminere eller i det mindste reducere omfanget af 

velfærdsproblemerne forbundet med foderrestriktion, men indtil videre er der ikke fundet en 

effektiv løsning. Dog anses kvalitativ foderrestriktion for at være en lovende metode til at øge 

mæthed og forbedre de adfærdsmæssige muligheder, så velfærden hos forældredyrene dermed 

højnes. Ideen med kvalitativ foderrestriktion er at reducere foderkvaliteten med hensyn til 

energiindhold ved at tilføje fyldstoffer, der indeholder ingen eller ringe energi, til 

standardfoderet. Ved at øge fiberindholdet kan den daglige foderration øges. Den optimale 

fodersammensætning mangler dog fortsat at blive fastlagt. 

Formålet med det nærværende forsøg var, at undersøge virkningen af forskellige fodertyper 

med et øget fiberindhold på velfærden hos forældredyr i opdrætsperioden, målt ved anvendelse 
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af adfærdsmæssige, stressrelaterede fysiologiske og kliniske indikatorer. Vi forventede at finde 

forbedret dyrevelfærd i grupperne med de alternative fodertyper, da den øgede foderration 

forventedes at øge mæthed og forbedre opfyldelse af de adfærdsmæssige behov for æde- og 

fødesøgningsadfærd.  

Materialer og metoder 
Dyr, indhusning og behandling 
Daggamle forældredyrshønekyllinger (N = 1200) af genotypen Ross 308 blev placeret i 24 

grupper a 50 kyllinger. Hver voliere målte 2 m × 2 m × 2 m (L × B × H), hvorved den 

indledende belægningsgrad var 12,5 kyllinger per m2. Undervejs i forsøget blev der med jævne 

mellemrum udtaget kyllinger, hvorved gruppestørrelsen blev reduceret. Fra 5-ugers alderen 

blev belægningsgraden således reduceret til 10,5 kyllinger per m2, hvilket herefter blev 

fastholdt ved at reducere rumstørrelsen, når et antal hønniker blev udtaget.  

Gulvet var dækket af træspåner, som jævnligt blev suppleret eller udskiftet. Hver voliere havde 

syv vandnipler (Ziggity), hvorfra der var adgang til vand i lysperioden (vandtryk 110 ml/min). 

Foder blev tildelt ad libitum de første 7 dage, hvorefter restriktiv fodring blev opstartet (se 

nedenfor). Lysperioden blev gradvist sænket fra 23 timer/dag ved indsættelse til 8 timer/dag, 

da kyllingerne var 16 dage gamle. Lysintensiteten startede på 10 lux, men blev sænket til 5-6 

lux på dag 26 grundet kannibalisme. Rumtemperaturen var 33 °C ved indsættelse og blev 

gradvist sænket til 21 °C på dag 28. Da hønnikerne var 7 uger gamle, blev en kontrolgruppe 

aflivet med CO2-gas grundet ukontrollerbar kannibalisme. Ved forsøgets afslutning blev de 19-

uger gamle hønniker aflivet ved CO2-gasning.  

Hver af de 24 grupper blev tildelt en af de fire fodertyper, således at hver behandling havde 

seks gentagelser. De fire fodertyper var: 

1) Uopløselig: standardfoder fortyndet med uopløselige fibre (havreskaller) 

2) Blandet: standardfoder fortyndet med en kombination af uopløselige fibre 

(havreskaller) og en mindre mængde opløselige fibre (sukkerroepulp) 

3) Grovfoder: standardfoder suppleret med grovfoder (majsensilage) 

4) Kontrol: standardfoder. 

Indtil dag 7 blev alle grupper fodret med standard starterfoder 1 (2-mm piller, 11,8 MJ ME/kg, 

200 g protein/kg fra DLG a.m.b.a.). Den daglige mængde foder per kylling fulgte det af 

DanHatch anbefalede og var meget nær ad libitum-tildeling. På dag 8 opstartede 

foderrestriktionen, hvor alle grupper fortsat fik tildelt standard starterfoder 1. De tre alternative 
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fodertyper blev introduceret som starterfoder 2 på dag 21, mens Kontrolgrupperne overgik til 

standard starterfoder 2. Alle typer starterfoder 2 blev produceret som 3,5-mm piller med 

følgende indhold af ME og protein: Kontrol og Grovfoder: 10,8 MJ ME/kg, 178 g protein/kg; 

Uopløselig: 9,3 MJ ME/kg, 152 g protein/kg; Blandet: 9,3 MJ ME/kg, 153 g protein/kg. Fra 

dag 42 og frem til forsøgets afslutning blev hønnikerne tildelt vokseversionerne (3,5-mm piller) 

af deres fodertyper. Voksefoderet havde følgende indhold af ME og protein: Kontrol og 

Grovfoder: 10,4 MJ ME/kg, 145 g protein/kg; Uopløselig: 7,3 MJ ME/kg, 110 g protein/kg; 

Blandet: 7,5 MJ ME/kg, 115 g protein/kg.  

For at tilvænne hønnikerne fiberrigt foder var fiberindholdet mindre i starterfoder 2 end i 

voksefoderet (Uopløselig: 300 g vs. 400 g havreskaller/kg; Blandet: 191 g + 25 g 

sukkerroepulp/kg vs. 298 g havreskaller + 70 g sukkerroepulp/kg). Mængden af majsensilage 

i Grovfoderbehandlingen var i starten 5 g/kylling/dag, hvilket steg til 15 g/kylling/dag. Gennem 

forsøgsperioden blev den daglige mængde foder (og majsensilage) tildelt per behandling 

evalueret ugentligt for at opnå den af DanHatch anbefalede vækstkurve.  

Metoder og hypoteser 
Hønnikerne blev vejet ugentligt, og data blev indhentet for en række velfærdsindikatorer, 

herunder adfærd i hjemmemiljøet, frygtniveau, motivation for undersøgende adfærd, æde- og 

fødesøgningsadfærd, klinisk velfærdsbedømmelse, fysiologisk stress, stresslinjer i fjer og 

dødelighed.   

Uforstyrret adfærd i hjemmemiljøet blev registreret hver anden uge i tre forskellige tidsperioder 

i forhold til fodringstidspunktet: 1 time før, 1 time efter og 5 timer efter. I hver tidsperiode 

noterede observatøren fokaldyrenes adfærd i 2 minutter. Data blev analyseret på to måder: 1) 

sandsynligheden for at hver enkel adfærd blev udført i hver af 2-minutters perioderne og 2) 

varigheden af hver adfærd (kun for de 2-minutters perioder, hvor adfærden blev udført). Vi 

forventede, at hønnikerne fodret med de alternative fodertyper ville have en øget 

mæthedsfølelse og udvise mindre frustration, hvilket ville resultere i reduceret 

fødesøgningsadfærd, gang og stereotypadfærd og øget hvileadfærd end hos 

Kontrolhønnikerne. 

En Ukendt Objekt-test blev udført i hjemmemiljøet ved 6-, 13- og 18-ugers alderen. Ved hver 

alder blev testen udført to gange: 1 time før fodring og 5 timer efter fodring. Ydermere, ved 7-

ugers alderen, blev en tonisk immobilitetstest udført på 12 hønniker fra hver gruppe. Vi 

forventede, at Kontrolhønnikerne ville være mere risikovillige grundet større sultfølelse, og at 
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de derfor ville være mindre frygtsomme i tonisk immobilitetstesten og opretholde en kortere 

afstand til det ukendte objekt end hønnikerne fodret med de alternative fodertyper. Desuden 

forventede vi, at latenstiden til at nærme sig det ukendte objekt ville være kortere for 

Kontrolhønnikerne. 

Data for fire mål for æde- og fødesøgningsmotivation blev indhentet: ædehastighed, 

frustrationsrelatereret adfærd under hindret fødeindtag, kompensatorisk fødeindtag over 5 dage 

og motivation for at opnå adgang til frisk strøelse. Sidstnævnte blev udført ved 12-13-ugers 

alderen, mens de andre undersøgelser blev udført ved både 8-9- og 17-18-ugers alderen. Vi 

forventede, at hønnikerne fodret med de alternative fodertyper ville have en lavere 

ædehastighed, udføre mindre frustrationsrelateret adfærd og have et mindre kompensatorisk 

foderindtag end Kontrolhønnikerne. Desuden forventede vi, at hønnikerne fodret med de 

alternative fodertyper ville være mindre motiverede for at opnå adgang til 

fourageringsmateriale og bruge mindre tid på fødesøgningsadfærd end Kontrolhønniker.  

Blodprøver blev taget fra 15-uger gamle hønniker således, at der fra hver behandling blev 

opsamlet blod fra to hønniker fem gange i løbet af et døgn. Plasmaet blev analyseret for 

stresshormonet kortikosteron. Vi forventede en højere kortikosteronkoncentration hos 

Kontrolhønnikerne end hos hønnikerne fodret med de alternative fodertyper.   

Ved forsøgets afslutning, da hønnikerne var 19 uger gamle, blev en klinisk 

velfærdsbedømmelse foretaget af alle de tilbageværende hønniker. Fjerdragtens, hudens, 

trædepudernes og hasernes beskaffenhed blev undersøgt. Forekomsten af flåd fra kloakken 

blev registreret. Vi forventede en højere forekomst af fjerdragts- og hudskader hos 

Kontrolhønnikerne end hos hønnikerne fodret med de alternative fodertyper. Desuden 

forventede vi en højere forekomst af trædepude- og hasesvidninger samt beskidt fjerdragt i 

Blandetbehandlingen, idet en kendt risikofaktor ved foder indeholdende opløselige fibre er våd 

strøelse.  

Efter aflivning blev der plukket tre fjer (svingfjer, scapulafjer, halefjer) fra hver hønnike, som 

blev makroskopisk undersøgt for tilstedeværelsen af stresslinjer. Fjerlængde og -vægt blev 

også noteret. Vi forventede en højere forekomst af stresslinjer hos Kontrolhønnikerne end hos 

hønnikerne fodret med de alternative fodertyper. 

Strøelseskvaliteten i hjemmemiljøet blev bedømt ved 13-ugers alderen, og tørstofindholdet 

blev målt ved 5-, 13- og 14-ugers alderen. Dødelighed blev gennem hele forsøget noteret ved 

forekomst. 
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Resultater 
I analysen af tilvækst var der en interaktion mellem behandling og alder, hvor alle behandlinger 

adskilte sig fra hinanden (P < 0,0001). Hønniker fra behandlingen Blandet havde den fladeste 

vækstkurve og dermed den laveste tilvækst. 

I undersøgelsen af uforstyrret adfærd i hjemmemiljøet var sandsynligheden for 

fødesøgningsadfærd (P = 0,001) og gang (P < 0,008) mindre, mens drikkeadfærd (kun i ugerne 

8 og 10, P < 0,0001) var større for hønniker fra behandlingen Blandet i sammenligning med 

Kontrol. Ingen virkning af behandling blev fundet for tidsforbruget på de forskellige adfærd.  

I Ukendt Objekt-testen var der ved alle tre aldre en interaktion mellem behandling og tidspunkt 

på dagen for sandsynligheden for, at hønnikerne nærmede sig objektet (P ≤ 0,0001). Om 

eftermiddagen ved 13-ugers alderen var det mere sandsynligt, at hønniker fra behandlingen 

Blandet nærmede sig objektet sammenlignet med hønniker fra Uopløselig- og 

Grovfoderbehandlingerne (P = 0,003). I sammenligning med Kontrol var der en tendens til en 

øget sandsynlighed for, at hønniker fra Blandetbehandlingen nærmede sig objektet. Det 

indikerer, at hønniker fra behandlingen Blandet havde en større sultfølelse på tidspunktet for 

testen og derfor var mere villige til at nærme sig det ukendte objekt end hønnikerne i de andre 

behandlinger. Der var ingen virkning af behandling på latenstiden til at nærme sig det ukendte 

objekt. Ydermere var der ingen virkning af behandling på tonisk immobilitetstesten. 

I undersøgelsen af æde- og fødesøgningsmotivation var der ingen virkning af behandling på 

ædehastigheden (P = 0,26). I frustrationstesten udviste hønniker fra Uopløselig og Blandet 

færre adfærdsmæssige skift ved 17-18-ugers alderen end Kontrol (P = 0,004), hvilket indikerer 

mindre frustration og dermed en lavere ædemotivation. Det kompensatoriske foderindtag var 

lavere for hønniker fra behandlingen Uopløselig sammenlignet med Kontrol, hvilket indikerer, 

at Uopløseligbehandlingen reducerede sultfølelsen. Hønniker fra behandlingen Blandet var 

klart mere motiverede for at opnå adgang til frisk strøelse, hvilket de udviste ved at have flere 

og hurtigere krydsninger inde i testarenaen med strøelse (P ≤ 0,01). Selvom fouragering var 

den hyppigste adfærd udført i testarenaen med strøelse, så brugte hønniker fra behandlingen 

Blandet mindre tid på gang (P = 0,002), mere tid på komfortadfærd (P = 0,02) og mere tid i 

hvile (ikke analyseret statistisk) end Kontrol, hvilket indikerer, at de ikke kun var motiverede 

for at opnå adgang til strøelse for at kunne udføre fødesøgningsadfærd men også for at opnå 

øget komfort. 
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I undersøgelsen af de kliniske velfærdsindikatorer var der en virkning af behandling på 

fjerdragtens tilstand (både skader og beskidthed), trædepudesvidninger og kloakudflåd (P ≤ 

0,05), men ikke på hasesvidninger og hyperkeratose (P ≥ 0,23). Fjerdragten hos hønniker fra 

Blandetbehandlingen havde flere skader end hos hønniker fra Kontrol (P = 0,003) og Grovfoder 

(P < 0,0001; fjerdragtsscore ± SE: Kontrol = 9,29 ± 1,8; Uopløselig = 11,97 ± 1,8; Blandet = 

14,16 ± 1,8; Grovfoder = 6,15 ± 1,8). Der var en tendens til, at hønniker fra 

Grovfoderbehandlingen havde færre fjerdragtsskader end Kontrolhønniker (P = 0,074). 

Hønniker fra Blandetbehandlingen havde en højere forekomst af trædepudesvidninger end 

hønniker fra Grovfoderbehandlingen (P = 0,0002) og tendererede til at have en højere 

forekomst af trædepudesvidninger end Kontrolhønniker (P = 0,04). Desuden havde de en 

højere forekomst af beskidt fjerdragt end hønniker fra Grovfoderbehandlingen (P < 0,0001). 

Sidstnævnte tenderede til at have en renere fjerdragt end Kontrolhønniker (P = 0,04). 

Forekomsten af kloakudflåd (Kontrol = 3 %; Uopløselig = 9,8 %, Blandet = 9 %; Grovfoder = 

0,6 %) var mindre hos hønniker fra behandlingen Grovfoder end hønniker fra Uopløselig- (P 

= 0,017) og Blandetbehandlingerne (P = 0,019). 

Der var en virkning af behandling på forekomsten af kraftige stresslinjer (P = 0,02), hvor 

Kontrolhønniker havde flere end hønniker fra Grovfoderbehandlingen (P = 0,02). Desuden var 

der en vekselvirkning mellem behandling og fjertype på det totale antal stresslinjer per fjer, 

den gennemsnitlige placering af stresslinjerne relativt til fjerbasen og fjerenes vækstrater (vægt 

og længde) (P < 0,0001). Kontrolhønniker havde flere stresslinjer på halefjerene sammenlignet 

med hønniker fra Blandetbehandlingen (P = 0,0005), men adskilte sig ikke fra de andre 

behandlinger. På scapulafjerene havde Kontrolhønniker flere stresslinjer end hønniker fra 

Blandet- og Grovfoderbehandlingerne (P = 0,003). Der var desuden en tendens til, at 

Kontrolhønnikerne havde flere stresslinjer på vingefjerene end hønniker fra 

Blandetbehandlingen (P = 0,01). Der var en vekselvirkning mellem behandling og fjertype på 

positionen af stresslinjer i forhold til basen af fjerene (P < 0,0001), hvor hønniker fra 

Blandetbehandlingen havde en gennemsnitlig kortere afstand mellem stresslinjer og basen af 

fjerene end Kontrolhønniker (P < 0,0001). Ligeledes var der en vekselvirkning mellem fjertype 

på den ugentlige vækstrate, både hvad angik fjervægt (P < 0,0001) og -længde (P < 0,0001), 

hvor hønniker fra Blandetbehandlingen havde en lavere vækstrate end hønniker fra de andre 

behandlinger (P < 0,002). 
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Behandling havde ingen virkning på koncentrationen af plasmakortikosteron (P = 0,17) eller 

dødelighed (P = 0,17). Strøelseskvaliteten i hjemmemiljøet var ringest i behandlingen Blandet 

og bedst i behandlingen Grovfoder (P = 0,0001).   

Konklusion 
Denne rapport præsenterer resultaterne af en omfattende undersøgelse af virkningen af tre 

fiberrige fodertyper på dyrevelfærden hos forældredyrshønniker under opdræt. Overordnet set 

viste undersøgelsen, at hønniker fra Blandetbehandlingen udviste adskillige tegn på reduceret 

velfærd. Disse tegn inkluderede øget motivation for undersøgende adfærd, højere forekomst af 

trædepudesvidninger, kloakudflåd samt skadet og beskidt fjerdragt, stress indikeret ved 

reduceret vækstrate af fjer og placeringen af stresslinjer på fjerene samt en øget motivation for 

at opnå adgang til frisk strøelse. 

Mange af resultaterne, der viser en negativ påvirkning af velfærden hos hønniker i 

Blandetbehandlingen, er sandsynligvis koblet til den observerede forringelse af 

strøelseskvalitet i Blandetbehandlingen. Denne virkning af behandling på strøelsen skyldes 

formentlig den højere forekomst af drikkeadfærd og kloakudflåd hos hønniker i 

Blandetbehandlingen. Den fugtige strøelse kan desuden have medvirket til et tab af foder og 

dermed øget sultfølelse samt motivation for æde- og fødesøgningsadfærd. Forringet komfort 

og øget forekomst af beskidt fjerdragt og trædepudesvidninger er desuden også en 

følgevirkning af fugtig strøelse. Opnåelse af tilstrækkelig høj strøelseskvalitet synes at være en 

udfordring, når forældredyr fodres med fodertyper, der indeholder opløselige fibre (Savory et 

al., 1996; Nielsen et al., 2011). I den nærværende undersøgelse blev strøelsen udskiftet fire 

gange (fem i Blandetbehandlingen), og ekstra strøelse samt Stalosan blev tilført 18 gange 

undervejs i forsøget. Trods det var der fortsat udfordringer med strøelseskvaliteten i 

Blandetbehandlingen. I praksis vil dette ikke være acceptabelt. 

Hønnikerne fra Grovfoderbehandlingen udviste tegn på forbedret dyrevelfærd, blandt andet i 

form af renere og mindre skadet fjerdragt, reduceret forekomst af trædepudesvidninger og 

kloakudflåd samt færre og mindre stresslinjer i fjerene. I overensstemmelse hermed var 

strøelseskvaliteten i Grovfoderbehandlingen bedre end i Kontrol- og Blandetbehandlingerne. 

En sandsynlig forklaring på den højere strøelseskvalitet er tildelingen af majsensilage, der fører 

til øget skrabeaktivitet, hvilket fremmer lufttilførsel og tørring af strøelse. Dog var der 

begrænset evidens for, at Grovfoderbehandlingen førte til en reduceret sultfølelse, da hønniker 

fra denne behandling ikke adskilte sig fra Kontolhønniker i frustrationstesten eller i testen for 

motivation for at opnå adgang til frisk strøelse. 
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I den kliniske undersøgelse og registreringen af stresslinjer var Uopløseligbehandlingen stort 

set sammenlignelig med Kontrol. I testen for ædemotivation udviste hønniker fra 

Uopløseligbehandlingen dog tegn på reduceret frustration, og derfor lavere ædemotivation, og 

de havde et lavere kompensatorisk foderindtag, hvilket indikerer en reduktion i sultfølelsen. 

Disse resultater viser, at Uopløseligbehandlingen delvist kunne lindre sult hos forældredyr, 

men virkningen var ikke tilstrækkelig til opnåelse af en betydelig forbedring af dyrevelfærd. 

Med udgangspunkt i resultaterne fra nærværende undersøgelse anbefaler vi videreudvikling af 

en fodringsstrategi, som inkluderer daglig tildeling af grovfoder til forældredyr under 

opdrætsperioden. For optimal virkning bør dette kombineres med en fortynding af 

standardfoder med uopløselige fibre såsom havreskaller. En reduktion af energiindholdet i 

standardfoderet kombineret med daglig tildeling af grovfoder vil muligvis resultere i de samme 

positive, ikke-overlappende virkninger observeret i nærværende undersøgelse af 

behandlingerne Uopløselig og Grovfoder, det vil sige reducering af sultfølelse, forbedring af 

kliniske velfærdsindikatorer og mindre stress (udtrykt som færre stresslinjer), mens de negative 

virkninger observeret i Blandetbehandlingen ekskluderes. 

Den nærværende undersøgelse evaluerede også andre parametre, blandt andet vægt af 

fordøjelsessystemet ved forskellige aldre og dets indhold på forskellige tidspunkter af dagen, 

foderpassagetid og koncentrationen af glukose, laktat samt fosfolipider i blodet. Resultaterne 

af disse parametre, som vil blive præsenteret i anden del af denne rapport, vil give yderligere 

indsigt i virkningen af de anvendte fodertyper på velfærd hos forældredyr. 
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