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Den 1. januar 2002 trådte en ny
lov om hold af slagtekyllinger i
kraft. Den medfører blandt andet,
at kyllingers trædepuder skal be-
dømmes umiddelbart efter slagt-
ning. Bedømmelsen sker på bag-
grund af 2 stikprøver på hver 50
fødder, som klassificeres i 3 kate-
gorier (se faktaboks).  Den sam-
lede trædepude-pointsum for et
hold beregnes ved at summere
antallet af point givet for hver af
de 100 fødder, således at et hold
i alt kan få mellem 0 og 200 point.
Fra udgangen af 2003 vil produ-
center af slagtekyllinger, som til-
deles en pointsum over 40, få en
henstilling om at forbedre forhol-
dene, hvorimod en pointsum over
80 kan medføre forskellige former
for sanktioner.  Svidninger på træ-
depuderne hos slagtekyllinger er
i stor udstrækning en konsekvens
af fugtig og kvælstofholdig strø-
else. Både antallet og sværheds-
graden af trædepudesvidninger
kan reduceres ved at anvende
en strøelse, der er tør og porøs
i overfladen.

Umiddelbart inden lovens
ikrafttrædelse iværksatte Dansk
Slagtefjerkræ/Det Danske Fjer-
kræraad en undersøgelse, finan-
sieret af Fjerkræafgiftsfonden, og
gennemført i et samarbejde mel-
lem Danmarks JordbrugsForsk-
ning (DJF) og Landskontoret for
Fjerkrærådgivning.

Projektets formål var at frem-
skaffe viden om problemets om-
fang, at skaffe information om til-
tag, der kan nedsætte frekvensen
og graden af trædepudesvidninger
samt at få et erfaringsgrundlag om
hele problemstillingen.

Analysen viste, at det geografiske
område, hvor produktionen fandt
sted, havde betydning for træde-
pudernes tilstand. Dette kan in-
dikere, at man i nogle områder
benytter mere hensigtsmæssige

metoder end i andre, men de
egentlige årsager til denne geo-
grafiske variation kendes ikke.

Strøelse
Det havde afgørende betydning
for trædepudernes tilstand, om
der var anvendt spåner eller halm
som strøelsesmateriale. Den lave-
ste pointsum blev således opnået
for hold, der var opdrættet med
spåner som strøelse (98 point).
Ved anvendelse af halm, blev der
opnået 117-122 point. Strøelses-
mængden og halmens snitlængde
påvirkede tilsyneladende ikke
trædepudernes tilstand signifi-
kant. Producentens egen bedøm-
melse af strøelseskvaliteten for de
undersøgte hold viste sig at have
størst betydning for trædepuder-
nes pointsum. Kyllinger fra hold,
hvor strøelsen var bedømt til at
være god fik en pointsum på 91,
mens der blev givet 118 point til
hold med en rimelig strøelses-
kvalitet. Hold med dårlig strø-
elseskvalitet fik en pointsum
på 141.

luftomrørerne ikke fungerer helt
efter hensigten.

Der blev ikke fundet afgøren-
de effekt af, hvilket ventilations-
princip, der fandtes i huset. Dette
kan skyldes en meget ulige for-
deling af huse på 2 ventilations-
principper. Undersøgelsen viste
imidlertid, at hold med sen ven-
tilationsstart (på dag 3-10) hav-
de en bedre trædepudetilstand
(101 point) end hold, hvor ventila-
tionen startede 0-2 dage efter kyl-
lingernes indsættelse (123 point).

Foder
Foderstofleverandøren havde stor
betydning for summen af træde-
pudepoint.  Pointsummen hos kyl-
linger, der fik foder fra ét foderstof-
firma var 101 point, mens point-
summen hos kyllinger, der fik
foder fra et andet foderstoffirma
var 126 point. Mellem fabrikker
inden for firmaer blev der yderlig-
ere fundet nogen forskelle, men
her var antallet af besætninger for
lavt til, at der kan drages konklu-
sioner. Årsagerne til disse forskelle
er ukendte og bør undersøges nær-
mere. Undersøgelsen viste end-

videre, at hold, der fik hel hvede
af sorten Ritmo, havde en bedre
trædepudetilstand (106 point)
end hold, der fik andre hvede-
sorter (127 point). Trædepude-
tilstanden blev ikke påvirket af
den samlede mængde hvede,
kyllingerne fik.

Slagtealder
Kyllingernes alder på slagtetids-
punktet havde afgørende betyd-
ning for trædepuderne, idet point-
summen blev forøget i takt med,
at slagtealderen steg. I intervallet
fra 33-34,9 dage var pointsummen
således 102, mens den var 118-127
ved en slagtealder på 35-45 dage.

Belægningsgrad
En belægningsgrad på mere end
44 kg/m2 havde stor betydning for
summen af trædepudepoint. Kyl-
linger, der gik ved en belægnings-
grad under 42 kg/m2, fik 112-115
point. Dette var signifikant lavere
end den pointsum på 130, som
kyllingerne fik ved en belægnings-
grad på mere end 44 kg/m2. Ved
en belægningsgrad mellem 42 og
44 kg/m2 fik kyllingerne 124 point.

Klassificering af trædepudeskader
0 point Uden anmærkning: Ingen eller meget små og over-

fladiske skader, svag farveforandring over begrænset
område, fortykning af huden, ar efter helede skader

1 point Let skade: Farveforandringer på  trædepuden, over-
fladisk skade, mørke papiller

2 point Grov skade: Sår eller sårskorpe, tegn på blødninger
eller hævelse

Vaccination mod Gumboro
Disease medførte en signifikant
stigning i trædepude-pointsum-
men fra 105 hos ikke-vaccinerede
hold til 126 hos vaccinerede hold.

Detailundersøgelsen
Detailundersøgelser hos et hold
fra hver af seks producenter blev
gennemført ved at indhente in-
formation om forhold før opstart
samt gennem produktionsperi-
oden. Der blev foretaget detalje-
rede registreringer af temperatur
og fugtighed i rummet samt på/i
gødningsmåtten. Derudover blev
temperaturen målt på gulvet un-
der strøelsen på forskellige tids-
punkter i produktionsperioden.

Trædepudernes tilstand blev
vurderet på 100 levende kyllinger
pr. hold ved 3 uger, ligesom strø-
elseskvaliteten blev bedømt og
problemområder i huset blev re-
gistreret. Information om foder-
og vandforbrug samt kyllingernes
vægt blev indsamlet. Ved slagtnin-
gen af de 6 hold blev der udtaget
og bedømt trædepuder fra 10
stikprøver á 50 fødder, men kun

Tabel 1. Liste over de produktions-
faktorer, der blev undersøgt for alle
110 hold. Produktionsfaktorer med
statistisk signifikant betydning for
trædepudernes tilstand (P-værdi

mindre end 0,05) er markeret med fed.

Opvarmning af huse
Husenes opvarmningssystem spil-
lede en væsentlig rolle for træde-
pude-pointsummen. Kyllinger fra
huse med varmekanoner havde en
dårligere trædepudetilstand (142
point) end kyllinger fra huse med
gasbrændere, kalloriferer og cen-
tralvarme anlæg. Her blev dog op-
nået en trædepude-pointsum i in-
tervallet fra 98 til 109 point. Det
viste sig endvidere, at opvarmning
af huset før udlægning af strøelse
havde stor betydning for træde-
pudernes tilstand. Pointsummen
var 110, når strøelsen blev lagt ud
efter opvarmning og 122, når strø-
elsen blev lagt ud før opvarmning
af huset.

Trædepudetilstanden var dår-
ligere i huse, hvor der blev anvendt
luftomrørere til at opnå en bedre
fordeling af varmen i husene.
Pointsummen var 103 i huse uden
og 116 i huse med luftomrørere.
Årsagen hertil kan være, at instal-
lation af luftomrørere fortrinsvis
sker i huse med dårlig varmefor-
deling. Resultatet antyder dog, at

Figur 1. Procentvis fordeling af summen af trædepude-point for 151 hold
kyllinger, der blev slagtet hos Danpo, Rose samt Padborg og Struer
Fjerkræskagteri i august 2001 fra 132 producenter

Endvidere var det formålet at
undersøge, om 2 stikprøver à 50
fødder gav et tilstrækkeligt sikkert
billede af trædepudetilstanden for
et hold kyllinger.

Den praktiske del af undersø-
gelsen blev gennemført i perioden
august 2001 til januar 2002.  Den
bestod af 2 dele, hvoraf første del
var en screening af trædepuder fra
et stort antal flokke slagtet på jy-
ske slagterier, mens anden del var
detailundersøgelser af 6 hold slag-
tekyllinger, herunder også en vur-
dering af stikprøveudtagningen.

Screeningsundersøgelsen
Fra hvert af 151 hold kyllinger,
leveret af 132 producenter til 6
jyske fjerkræslagterier i august
2001, blev der udtaget 2x50 fød-
der. Trædepudernes tilstand blev
bedømt og pointsummen udreg-
net vha. den samme metode som
beskrevet ovenfor. Den gennem-
snitlige pointsum for de 132 pro-
ducenter var 114.  Færre end 5%
af de undersøgte hold, se figur 1,
havde en trædepudetilstand, der
ville være tilfredsstillende iht. krav
gældende med udgangen af 2003,
og mere end 75% af producenter-
ne ville blive pålagt sanktioner.

Der var således ved undersøgel-
sens udførelse et stort behov for
at øge producenternes muligheder
for at forbedre slagtekyllingernes
trædepudetilstand.

Derfor blev det undersøgt,
hvilken betydning forskellige
managementprocedurer og pro-
duktionsresultater havde for den
registrerede trædepudetilstand.
Til denne del af projektet blev der
udført en telefonisk spørgeskema-
undersøgelse (med en svarprocent
på 83 svarende til 110 producenter),
ligesom der blev indhentet data
fra Effektivitetskontrollen ved Det
Danske Fjerkræraad, se tabel 1.
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Trædepudesvidninger
hos slagtekyllinger
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Landskontoret for Fjerkrærådgivning

bedømmelsen af det første og
sidste hold er anvendt her.

Det beskedne antal besætnin-
ger tillod ikke, at der blev udført
statistiske analyser af årsagssam-
menhænge. Allerede efter 3 uger
reflekterede trædepudetilstanden
de store forskelle der var imellem
de seks producenter, se tabel 2.
Tallene fra de seks hold bekræf-
tede i mange forhold de observa-
tioner, der var gjort i screenings-
undersøgelsen. Specielt kan frem-
hæves, at spåner gav en bedre
strøelse og dermed også færre
trædepudeskader end halm.

Endvidere så det ud til, at op-
varmningstemperaturen i huset
før kyllingerne indsættes betød
noget, idet de 2 dårligste hold
havde 25 ºC  i dagene forud for
indsættelse, mens de øvrige
havde 33-35 ºC, se tabel 2.

Tabel 2.  Forskellige produktionsparametre for de seks producenter i detailundersøgelsen, angivet i forhold til summen af
trædepude-point ved slagtning.

Figur 2. Forskellen mellem gulvets og strøelsens overfladetemperatur (ºC) for de
seks producenter gennem produktionsforløbet. De grønne linier angiver de tre
producenter (producent nr. 1, 2 og 3) med den bedste trædepudetilstand (47-69
point) og de orange linier angiver de tre producenter (producent nr. 4, 5 og 6)
med den dårligste trædepudetilstand (105-189 point)

Undersøgelsen afslørede ikke
nogen sammenhæng mellem
strøelsens overfladetemperatur
og trædepudeskader. Derimod
var der et tydeligt forhold mellem
trædepudeskader og temperatur-
forskellen mellem gulv og strøelse.
I besætninger med dårlige træde-
puder blev fundet en klar større
forskel mellem gulvtemperatur
og strø-elsestemperaturen gen-
nem hele produktionsperioden,
se figur 2.

  Der har været udtrykt be-
kymring for, hvorvidt stikprøve-
udtagning fra slagteforløbets be-
gyndelse og slutning gav anled-
ning til højere trædepude-point,
idet det ofte er ved indgangsporte
og ender af huse, hvor der er
størst risiko for problemer med
strøelsen, og kyllinger fra disse
områder kan have større sandsyn-
lighed for at være blandt de første
og sidste på slagtebåndet.

Denne undersøgelse viste, at
udtagning af 2x50 kyllingefødder
fra et hold i begyndelsen og slut-
ningen af slagtningen rammer
omtrent det samme tal som ud-
tagning af 10x50 fødder jævnt for-
delt over hele slagtningen. Den
naturlige variation ved at udtage
2x50 fødder er dog så stor, at 20%

af alle hold må forventes at læg-
ge mere end 10 point over eller
under holdets sande værdi, hvis
de har en trædepude-pointsum
i området fra 50 til 150.

Konklusion
Hovedparten af de kyllingehold,
der blev slagtet i august 2001
havde meget svært ved at opfylde
de krav, der stilles til trædepude-
tilstanden i 2003. Undersøgelsen
bekræfter, at trædepudernes til-
stand i høj grad afhænger af kva-
liteten af den strøelse, kyllingerne
går på.

Undersøgelsen afslørede også
en række andre produktionsfak-

torer som kan ændre trædepuder-
nes tilstand, f.eks. husets varme-
system, strøelsestypen, foder-
stofleverandør, sort af hel hvede,
gumborovaccination, belægnings-
grad og slagtealder. Nogle af disse
årsagsfaktorer blev bekræftet ved
studier hos 6 udvalgte besætnin-
ger. Samspillet mellem disse og
andre faktorer skal tages i betragt-
ning og forholdene hos den en-
kelte producent vurderes, når der
laves ændringer, med henblik på
at forbedre trædepudetilstanden
hos slagtekyllinger.

Mere detaljerede beskrivelser
af undersøgelsen og dens resul-
tater kan findes i DJF rapport
nr. 42 – Husdyrbrug.


