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Levering på bestillingen ”Dyrevelfærdsmæssige effekter ved klækning af slagte-
kyllinger på stald”. 

Fødevarestyrelsen har i en bestilling sendt den 11. juni 2019, bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at belyse de dyrevelfærdsmæssige 
effekter ved klækning af slagtekyllinger på stald. Der sammenholdes med traditi-
onel udrugning på et rugeri, hvilket involverer transport og efterfølgende indsæt-
telse af daggamle kyllinger i stalden. Der ønskes tillige en gennemgang af tilsva-
rende, eksisterende undersøgelser, som er udført med hurtigt voksende kyllinger 
(Ross 308). I forbindelse med evaluering af det statslige dyrevelfærdsmærke i 
2020 er det hensigten, at det skal overvejes om klækning på stald skal indgå som 
et kriterium. Besvarelsen skal bruges som grundlag for disse overvejelser.  
 
Besvarelsen består af et udvidet dansk sammendrag, bilag 1 som indeholder af-
rapporteringen af undersøgelsen af de dyrevelfærdsmæssige påvirkninger ved 
klækning på stald af økologiske slagtekyllinger inkl. supplerende materiale og bi-
lag 2 som indeholder et mini-review om eksisterende metoder til klækning på 
stald samt de velfærdsmæssige implikationer heraf. Materialet er udarbejdet af 
Seniorforsker Anja B. Riber og specialestuderende Camilla Toldevar Jessen fra In-
stitut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Desuden er Seniorforsker Leslie 
Foldager medforfatter på det udvidede danske sammendrag og bilag 1 inkl. det 
supplerende materiale. 
Seniorforsker Ingrid de Jong fra Wageningen Livestock Research, Holland, har 
været fagfællebedømmer på den engelske del af opgaven som er revideret på 
baggrund af hendes kommentarer. Det danske sammendrag er lavet på bag-
grund af den engelske del. 
NB. Bilag 1 og 2 må ikke offentliggøres elektronisk, af hensyn til muligheden for 
publicering – begge bilag kan rekvireres i hard copy, hvis det ønskes. 
 
Det skal bemærkes at der forud for projektstart har været et orienteringsmøde 
med repræsentanter fra slagtekyllingebranchen. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet ”under 
ID 19-H2-09-01 i ”Ydelsesaftalen for Husproduktion 2019-2022”.  
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Dyrevelfærdsmæssige påvirkninger ved 
klækning af økologiske slagtekyllinger på 
stald 

 

Af Seniorforsker Anja B. Riber, Specialestuderende Camilla T. Jessen og Seniorforsker Leslie Fold-
ager, Institut for Husdyrvidenskab, AU 

Fagfællebedømt af Seniorforsker Ingrid de Jong, Wageningen Livestock Research, Holland 
  

Besvarelse 
1.1 Introduktion 
Klækning på stald er et alternativ til den traditionelle klækning på rugeriet. Forrugede æg 
placeres i stalden på embryondag 18, således at selve klækkefasen sker i stalden. Dermed 
undgås både flere procedurer på rugeriet og transport af daggamle kyllinger. Desuden har 
kyllingerne adgang til foder og vand straks efter klækning.  
Håndtering, vaccination og pakning efterfulgt af transport, aflæsning og indsættelse i et 
nyt miljø anses for at være betydende stressfaktorer i kyllingers tidlige liv (Mitchell, 2009; 
EFSA, 2011; Hedlund et al., 2019). Hedlund et al. (2019) fandt, at procedurerne på rugeriet 
medførte en stressrespons hos levekyllinger i form af øget niveau af plasmakortikosteron 
på klækkedagen og øget frygtsomhed den følgende dag. Flere undersøgelser af transport 
af daggamle slagtekyllinger har fundet negative indvirkninger på produktivitet (Bergoug et 
al., 2013; Jacobs et al., 2016) og stressfysiologi (Jacobs et al., 2017). Desuden ses en øget 
frygtsomhed i transporterede slagtekyllinger (Mancinelli et al., 2018).  
På rugeriet klækker et hold kyllinger typisk over en periode på 24-48 timer (Willemsen et 
al., 2010). Herefter skal kyllingerne igennem procedurerne på rugeriet og transport, før de 
indsættes i stalden. Kyllinger kan derfor været uden foder og vand i op til 72 timer, som er 
det maksimalt tilladte i EU-lovgivningen (EC, 2005). Udskydelse af foderindtag efter klæk-
ning øger risikoen for hypotermi (Willemsen et al., 2010) og har en negativ indvirkning på 
en række produktionsparametre, inklusive tilvækst, dødelighed samt udvikling af tarmsy-
stem og muskulatur (Uni and Ferket, 2019). 
I nærværende undersøgelse var formålet at undersøge de dyrevelfærdsmæssige implika-
tioner af klækning på stald af langsommere voksende økologiske slagtekyllinger. Kyllinger 
klækket på rugeri og transporteret til stalden blev anvendt som kontrol. Velfærdsindikato-
rer af betydning for alle tre typiske velfærdsopfattelser, dvs. biologisk funktion og sundhed, 
mulighed for et naturligt liv samt affektive tilstande (Fraser, 2008), blev undersøgt.  
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1.2 Materialer og metoder 

1.2.1 Dyr og indhusning 

Undersøgelsen inkluderede seks flokke per behandling, hver bestående af ca. 3600 ikke-
kønssorterede Hubbard JA57 ColorYield slagtekyllinger. De to behandlinger bestående af 
kyllinger enten klækket på stald eller på rugeri blev placeret i hver sin sektion i samme 
stald. På den ene langside i hver sektion var der adgang til en overdækket veranda efter-
fulgt af et beplantet udeareal. Hanerne blev manuelt indfanget og slagtet på D52-56, 
mens hønerne fik ca. en uges længere tilvækstperiode, før de blev slagtet på D60-63.  

1.2.2  Behandling 

Forsøget inkluderede to behandlinger, hvoraf den ene behandling bestod af kyllinger helt 
traditionelt klækket på rugeri og transporteret som daggamle til stalden (’rugerikyllinger’). 
Den anden bestod af kyllinger, der blev klækket i stalden (’staldkyllinger’). Rugerikyllin-
gerne ankom til stalden efter en times transport som daggamle kyllinger fra rugeriet Dan-
Hatch A/S (Vrå, Danmark). Inden afgang fra rugeriet var andenkvalitetskyllinger, dvs. kyllin-
ger, der var svage, misdannede, døde efter klækning eller havde alvorlige ben- eller nav-
leproblemer, blevet frasorteret, og de salgbare kyllinger vaccineret. Dermed ankom rugeri-
kyllingerne til stalden mellem 5 og 25 timer efter klækning, hvilket for den enkelte kylling 
afhang af, om den var blandt de første eller sidste i flokken til at klække (personlig kom-
mentar Kim Risgaard Larsen, DanHatch, Vrå, DK). Staldkyllingerne blev leveret som befrug-
tede forrugede æg tre dage før rugerikyllingernes ankomst. Det genetiske ophav samt for-
hold under lagring og rugning var identiske for de to behandlinger. Æg til begge behand-
linger blev lyst på embryondag 18, og de befrugtede æg blev henholdsvis transporteret til 
stalden og overført til klækkeren på rugeriet. Staldkyllinger blev placeret i den ene sektion 
af stalden på embryondag 18½, og de daggamle rugerikyllinger blev placeret i den an-
den sektion ved ankomst på D0. Under klækning på stald anvendtes One2Born-systemet, 
dvs. de befrugtede æg blev placeret i æggebakker, som har en vis lighed med traditio-
nelle æggebakker. De kan dog indeholde 50 æg og er designet så naturlig luftgennem-
strømning fremmes (One2Born, n.d.). Klækkede staldkyllinger blev sorteret og vaccineret 
lige før rugerikyllingernes ankomst på D0. For at sikre ens flokstørrelse i de to behandlinger 
blev eventuelle overskydende staldkyllinger aflivet. 

1.2.3 Metoder 

Gennem vækstperioden blev data på flere parametre indsamlet som beskrevet nedenfor. 
De angivne tidspunkter skal ses i forhold til tidspunktet for indsættelse af rugerikyllinger, der 
betegnes som tidspunktet 0 t.   
For begge behandlinger blev antal placerede befrugtede æg, antal uklækkede æg og 
antal andenkvalitetskyllinger registreret på D0. Kvaliteten af en stikprøve på 100 kyllinger 
per behandling blev bedømt på D0. Det blev gjort to gange for rugerikyllinger, hvor den 
første bedømmelse blev foretaget på rugeriet, mens anden bedømmelse blev foretaget 
efter ankomst til stalden, hvor også staldkyllingerne blev bedømt. Pasgarskalaen bestå-
ende af fem kriterier (refleks, navle, haser, næb, blommesæk) blev anvendt (Boerjan, 
2002). Efter endt kvalitetsbedømmelse blev hver kylling desuden vejet og kønsbestemt. 
Vejning blev endvidere foretaget ved 24 t, 48 t og på D7 af 100 kyllinger per behandling.  
Antallet af kyllinger, der åd, drak eller hvilede inden for definerede observationsområder, 
blev bestemt ved 5 t, 11 t, 23 t, 35 t og 47 t samt på D7. Kroindholdet blev registreret ved 
palpering udvendigt på kroen af levende kyllinger (100 stk. per behandling) ved 6 t, 12 t, 



3 

24 t, 36 t og 48 t. Desuden blev det gjort på staldkyllingerne ved 0 t. Det blev registreret, om 
kroen indeholdt 1) både foder og vand, 2) kun vand, 3) kun foder eller 4) om kroen var 
tom.  
Frygtniveauet blev bedømt på D1, D7, D28 og dagen før slagtning af henholdsvis haner 
(D51-55, benævnt D53 i det følgende) og høner (D59-62, benævnt D60 i det følgende). To 
frygttests blev anvendt, hvor den ene er et mål for frygt for mennesker (stationær person-
test), mens den anden måler det generelle frygtniveau (ukendt objekt-test; (Graml et al., 
2008; Brantsæter et al., 2017), undtagen på D1, hvor kun førstnævnte test blev gennemført. 
De to tests blev udført på seks lokationer i hver sektion. Observatøren gik langsomt gen-
nem stalden, stoppede ved den givne lokation og stod stille i 2 min. Hvert tiende sekund 
talte observatøren antallet af kyllinger inden for en radius på henholdsvis ca. 2 m og 25 
cm. Observatøren noterede latenstiden for, at tre kyllinger krydsede inden for en radius på 
henholdsvis 2 m og 25 cm. Umiddelbart efter stationær person-testen blev en ukendt ob-
jekt-test udført på samme lokation. Objektet blev placeret på gulvet, og observatøren 
trådte ca. 3 m tilbage, hvorefter data blev indsamlet som for stationær person-testen, dog 
ikke antallet af kyllinger inden for en radius på 2 m. Antallet af kyllinger på verandaen og i 
udearealet blev registreret på den første dag med adgang (D35), en uge senere (D42) og 
på dagen før slagtning af hanekyllinger (D53). Observationerne blev gjort morgen, middag 
og aften.  
Strøelseskvaliteten blev bedømt på D53 og D60 på seks lokationer i hver sektion ved brug 
af Welfare Quality protokollen (Welfare Quality®, 2009). Skalaen er fra 0 til 4; jo højere 
score, desto mere kompakt og fugtig er strøelsen. Gangegenskaberne hos 120 kyllinger 
per behandling blev bedømt på D53 og D60 efter Bristolskalaen, som går fra 0 til 5; jo hø-
jere score, desto dårligere er gangegenskaberne (Kestin et al., 1992). Producenten note-
rede den daglige dødelighed for hver behandling fra indsættelse til slagtedagen. Fra hver 
behandling blev 100 fødder fra henholdsvis hane- og hønekyllinger indsamlet efter slagt-
ning. Fødderne blev bedømt ved brug af samme skala, som anvendes i Kødkontrollen 
(Ekstrand et al., 1998); jo højere score desto værre er svidningerne. Endelig blev data på 
gennemsnitlig levendevægt, samlet trædepudescore, forekomst af brystblærer, forekomst 
af hudskader og antal kasseringer for henholdsvis hane- og hønekyllinger fra hver be-
handling indhentet fra slagteriet.   

1.2.4 Statistiske metoder 

Vi analyserede data ved brug af softwaren R version 4.0.0 (R Core Team, 2020) med et 
statistisk signifikansniveau på 0,05. Post hoc parvise sammenligninger blev udført mellem 
kategorier for alle signifikante faktorer (med tre kategorier eller mere), hvor p-værdier blev 
korrigeret for gentagne tests med en metode, som holder andelen af falske fund (”false 
discovery rate” (FDR)) under kontrol (Benjamini and Hochberg, 1995). Der anvendtes for-
skellige typer af statistiske modeller afhængig af typen af data (kontinuert, tælle, katego-
risk) men generelt med gentagelse (og nogle gange observatør) som tilfældig virkning. 

1.3 Resultater 
Klækkeraten var højere for staldkyllinger end for rugerikyllinger (95,3 % vs. 94,8 %; P = 
0,0097), mens andelen af andenkvalitetskyllinger var lavere for staldkyllinger end for ruge-
rikyllinger (11,6 ‰ vs. 16,1 ‰; P < 0,001). Klækkeraten er udregnet med standardmetoden 
som andelen af salgbare kyllinger (dvs. fratrukket både de uklækkede æg og de frasorte-
rede andenkvalitetskyllinger) ud af de placerede æg. Blev andenkvalitetskyllingerne der-
imod medregnet som klækkede kyllinger, var der ingen forskel i klækkeraten (P = 0,58). 
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Kvaliteten af de salgbare kyllinger, bedømt ved hjælp af Pasgarscoren, var lavere hos 
staldkyllinger end rugerikyllinger (odds ratio: 1,79; P = 0,0008), men dette blev ikke afspej-
let i første uges dødelighed eller den totale dødelighed, som begge var lavere for staldkyl-
linger end rugerikyllinger (første leveuge: 0,41 % vs. 0,99 %; P < 0,0001; total: 1,51 % vs. 2,20 
%; P < 0,0001). Ydermere var vægten konsekvent højere hos staldkyllinger ved 0 t, 24 t, 48 t 
og på D7 (0 t: 43,3 g vs. 40,2 g; 24 t: 48,9 g vs. 45,9 g; 48 t: 57,0 g vs. 54,0 g; D7: 115,4 g vs. 
112,3 g; P < 0,001), men der var ingen betydende forskel mellem behandlingerne i le-
vende vægt på slagtedagen (stald-hanekyllinger: 2033 g; rugeri-hanekyllinger: 2039 g; 
stald-hønekyllinger: 1990 g; rugeri-hønekyllinger: 2008 g; P = 0,87). 
Ædeadfærd blev observeret hyppigere hos staldkyllinger end hos rugerikyllinger ved 11 t 
og 35 t (P < 0,024). Drikkeadfærd var hyppigst forekommende ved 5 t i begge behandlin-
ger, men overordnet set drak flere rugerikyllinger end staldkyllinger (P = 0,0001). Omvendt 
forekom hvileadfærd hyppigere hos staldkyllinger end rugerikyllinger det første døgn (5 t, 
11 t og 23 t; P < 0,016). Kroindholdet varierede mellem behandlingerne ved 6 t, 12 t, 24 t 
og 36 t, men ikke ved 48 t. Særligt ved 6 t var der forskel, hvor staldkyllingerne havde hø-
jere odds for at have vand i kroen (odds ratio: 2,45; P < 0,0001) og lavere odds for at have 
foder i kroen (odds ratio: 0,16; P < 0,0001). Ydermere havde de højere odds for at have en 
tom kro ved 6 t (odds ratio: 3,01; P = 0,0002), 12 t (odds ratio: 1,56; P = 0,02) og 36 t (odds 
ratio: 2,56; P = 0,0009), hvor odds er i forhold til at have en kro med vand og foder.  
For tre ud af fire mål i stationær person-testen var frygtniveauet hos staldkyllinger reduce-
ret i den første leveuge (antal kyllinger inden for henholdsvis 25 cm og 2 m samt latenstid 
for 2 m; P < 0,0058), mens der for et ud af tre mål var en tendens til et reduceret frygtni-
veau gennem hele opdrætsperioden i ukendt objekt-testen (latenstid for 2 m; P = 0,052). 
For de øvrige mål og aldre var der ingen forskel mellem behandlingerne (P > 0,15). I mod-
sætning til det forventede førte tendensen til et reduceret generelt frygtniveau hos stald-
kyllingerne ikke til øget brug af veranda og udeareal, idet der ingen forskel var mellem be-
handlingerne (veranda, P = 0.92; udeareal, P = 0.45).  
Der var en tendens til en effekt af interaktionen mellem behandling og køn for forekomsten 
af brystblærer (P = 0,090), hvor stald-hanekyllinger havde en lavere forekomst end rugeri-
hanekyllinger (1,83 % vs. 3,67 %; P = 0,038), mens der ingen forskel var mellem hønekyllin-
ger fra de to behandlinger (1,58 % (staldkyllinger) vs. 1,61 % (rugerikyllinger); P = 0.97). Der 
var ingen effekt af behandling på strøelseskvalitet, trædepudesvidninger, gangegenska-
ber, hudskader og kassationsrate ved slagtning (P > 0,59).  

1.4 Konklusion 
Positive indvirkninger af klækning på stald blev fundet på en række velfærdsindikatorer. I 
den tidligere alder inkluderede det øget hvileadfærd, ædeadfærd og kropsvægt samt re-
duceret frygt for mennesker. Desuden fandt vi for hele tilvækstperioden en lavere dødelig-
hed og at det generelle frygtniveau tenderede til at blive reduceret. Der var indikationer af, 
at rugerikyllinger var udsat for dehydrering under procedurerne på rugeriet og den efter-
følgende transport, da de dels drak hyppigere efterfølgende, dels tabte sig under transpor-
ten. Når klækkeraten blev beregnet ved hjælp af den gængse metode anvendt af ruge-
rier, var den højere for staldkyllinger end for rugerikyllinger, mens der ingen forskel mellem 
behandlinger var, når andenkvalitetskyllinger blev medregnet i klækkeraten. Det indikerer, 
at klækning på stald er et holdbart koncept.  
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Modsat forventet førte tendensen til det sænkede generelle frygtniveau hos staldkyllin-
gerne ikke til øget brug af udearealet. Af de undersøgte velfærdsindikatorer blev en nega-
tiv virkning af klækning på stald kun fundet på kyllingekvalitet, som var lavere på D0. I hvil-
ket omfang det påvirkede dyrevelfærden, er dog uvist. En eventuel virkning var formentlig 
begrænset, idet hverken dødelighed eller tilvækst var forringet hos staldkyllinger, tværti-
mod. Ingen af de kliniske velfærdsindikatorer (gangegenskaber, trædepudelæsioner) eller 
produktionsparametre indsamlet ved slagtning adskilte sig mellem staldkyllinger og rugeri-
kyllinger, bortset fra en tendens til flere brystblærer hos rugeri-hanekyllinger end hos stald-
hanekyllinger.    
Fra tidligere undersøgelser af klækning på stald, hvor man anvendte den hurtigvoksende 
slagtekyllingehybrid Ross 308, har man ligeledes fundet en øget klækkerate (van de Ven 
et al., 2009) samt øget vægt den første leveuge og reduceret dødelighed gennem hele til-
vækstperioden på trods af en reduceret kvalitet af nyklækkede kyllinger (van de Ven et al., 
2009; van de Ven et al., 2012; de Jong et al., 2019; de Jong et al., in print). Mens nærvæ-
rende undersøgelse med langsommere voksende slagtekyllinger ikke fandt virkninger på 
strøelseskvalitet og trædepudesvidninger, så har man hos Ross 308 klækket på stald fun-
det forbedret strøelseskvalitet og færre trædepudesvidninger (de Jong et al., 2019; de 
Jong et al., in print). Giersberg et al. (submitted) fandt øget frygt hos 8-23 dage gamle Ross 
308 slagtekyllinger klækket på stald, mens nærværende undersøgelse fandt reduceret 
frygt for mennesker i den første leveuge og en tendens til lavere generel frygt hos staldkyl-
lingerne. Ud over slagtekyllingehybrid kan de divergerende resultater blandt andet skyldes 
forskelle i håndtering af kyllingerne, system anvendt til klækning på stald og generelle ind-
husningsforhold.  
Vi konkluderer, at klækning på stald af slagtekyllinger fremmer dyrevelfærd. I nærvæ-
rende forsøg med den langsommere voksende slagtekyllingehybrid er de opnåede posi-
tive virkninger særligt bemærkelsesværdige, idet de blev opnået, skønt forsøget dels inklu-
derede håndtering af staldkyllinger, dels indebar, at perioden uden vand og foder i rugeri-
kyllingernes tidlige liv var relativt kort. Der er dog fortsat kun begrænset viden på området 
og antallet af influerende faktorer er højt. Der eksisterer fx ingen undersøgelser, hvori de 
dyrevelfærdsmæssige påvirkninger af de fem kendte systemer til klækning på stald (Patio, 
X-Treck, Home Hatching, One2Born og NestBorn) sammenlignes. Mere forskning bør derfor 
adresseres til klækning på stald, særligt til virkningen på frygtsomhed og trædepudesvid-
ninger samt hvordan kyllingekvalitet påvirker dyrevelfærd. 
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