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Forord 
Udredningen er begrænset til det, der er beskrevet i den videnskabelige faglitteratur, hovedsageligt 
peer-reviewed artikler i internationale tidsskrifter. Litteratur omhandlende både konventionelle og 
økologiske slagtekyllinger samt forældredyr til slagtekyllinger er inddraget. Udredningen er dermed 
baseret på tilgængelig videnskabelig litteratur og ikke på vidensindsamling hos branchen. Dog er 
der indhentet oplysninger hos branchen om en række praktiske forhold vedrørende hold af både 
konventionelle forældredyr, som ikke er at finde andre steder, bl.a. fordi der hverken findes 
branchekoder eller megen lovgivning på området. Disse oplysninger findes i bilag 1. 

Medmindre det er specificeret i teksten, er der i udredningen ikke taget hensyn til eventuelle forhold 
som hygiejne, praktisk anvendelighed, anskaffelsesmuligheder, tidsforbrug og økonomi i 
forbindelse med de forskellige former for miljøberigelse. Disse parametre er sjældent beskrevet i 
undersøgelser af brugen og effekten af miljøberigelse. Specielt under hold af forældredyr er der 
meget strenge krav til hygiejnen, hvilket kan udfordres af visse typer af miljøberigelse, eksempelvis 
halmballer.  
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Sammendrag 
Formålet med denne udredning er at give en oversigt over effekten på adfærd og velfærd af de 
forskellige former for miljøberigelse i produktionen af slagtekyllinger og forældredyr, der er 
beskrevet i den videnskabelige faglitteratur. Miljøberigelse er defineret som en ændring af miljøet 
hos dyr i fangenskab, som øger dyrets adfærdsmæssige muligheder og fører til forbedringer af den 
biologiske funktion (Newberry, 1995). Det vil sige at miljøberigelse tildeles med det formål 1) at 
øge forekomsten af normal adfærd, 2) at forebygge udvikling af unormal adfærd eller reducere dets 
omfang og sværhedsgrad, 3) at øge den positive udnyttelse af miljøet og 4) at øge dyrets evne til at 
håndtere adfærdsmæssige og fysiologiske udfordringer.  

Miljøberigelse til slagtekyllinger har ofte til formål at stimulere slagtekyllingerne til et øget 
aktivitetsniveau, hvormed bl.a. forekomsten af benproblemer reduceres, og/eller at tilfredsstille 
adfærdsbehov. Positive effekter på aktivitetsniveau og/eller benproblemer er fundet ved at øge 
miljøets kompleksitet gennem indsættelse af paneler, barrierer og halmballer. Halmballer kan 
bruges som skjul, eleveret hvileplads og fourageringsmateriale. Paneler kan bruges som skjul, mens 
barrierer desuden har den fordel, at de kan anvendes som siddepinde, og at de tvinger kyllingerne til 
mere bevægelse. Det er ikke undersøgt, om halmballer bevirker en bedre fordeling af 
slagtekyllinger i stalden og dermed påvirker de velfærdsindikatorer, som fordelingen af kyllinger 
influerer på. Effekten af barrierer på bl.a. dødelighed, tilvækst og tidsbudget under kommercielle 
forhold bør undersøges, før metoden udbredes. Adgang til eleverede hvilepladser har positive 
effekter på adfærd og velfærd, men det optimale design mangler fortsat at blive fastlagt.  

Tvungen aktivering gennem øget afstand mellem foder og vand virker som en lovende form for 
miljøberigelse, idet der tilsyneladende opnås gavnlige effekter på adfærd og velfærd, uden at 
tilvækst og foderudnyttelse influeres. Alternering mellem forskellige lysintensiteter i lysperioden 
ser ligeledes ud til at være et brugbart værktøj til at stimulere kyllingernes aktivitetsniveau, men 
fælles for begge metoder er, at de endnu er på et tidligt udviklingsstadie. Derfor er der en række 
spørgsmål, der bør besvares, inden metoderne føres ud i praksis. Det er uklart hvad effekten af 
måltidsfodring, dvs. det at kyllingerne kun tildeles en begrænset mængde foder et antal gange om 
dagen, er på adfærd og velfærd, og der er risiko for, at kyllingerne føler sult. Det bør derfor 
undersøges nærmere, om måltidsfodring har nogen effekt på benproblemer, og hvordan 
måltidsfodring kan tilpasses, således at sultfølelse undgås eller minimeres til et acceptabelt niveau.  

Spredning af al foderet i strøelsen stimulerer kyllingerne til mere aktivitet. Der rejser sig dog nogle 
vigtige spørgsmål vedrørende tilvækst, foderspild og smitterisiko, som kræver en videreudvikling af 
metoden, før den føres ud i praksis. Spredning af hel hvede i strøelse som fodertilskud har vist sig 
ikke at være effektiv som miljøberigelse til hurtigvoksende genotyper, idet det ingen effekt har på 
aktivitetsniveauet, overlevelse og velfærd. I sammenligning med mange andre materialer, så 
foretrækker kyllinger sand som strøelse. Det kunne derfor være interessant at undersøge, om 
tildeling af sand i de områder, som bruges mindst i slagtekyllingestalde, vil kunne aktivere og 
tiltrække flere kyllinger til at bruge netop disse områder. Brugen af snore som eksplorations- eller 
fourageringsmateriale er svingende og effekten (om nogen) ikke særlig stor. 
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Det er velbelyst, at en lavere belægningsgrad fører til mere aktivitet, mindre halthed, færre 
kontaktsvidninger, færre forstyrrelser og mindre varmestress. Adgang til udendørsarealer i den 
økologiske produktion har potentiale til at kunne fungere som en miljøberigende faktor. Det 
afhænger dog af en række faktorer, såsom kvaliteten af udearealet, genotype, årstid, management 
med hensyn til parasitter og rovdyr samt muligvis flokstørrelse. Det bør derfor undersøges nærmere, 
hvordan man optimerer de ovennævnte faktorer i forhold til at øge kyllingernes brug af 
udendørsarealet. Verandaer kan potentielt være et alternativ til udendørsarealer i vinterperioden og 
som miljøberigelse til kyllinger uden udendørsadgang.  

Miljøberigelse til forældredyr har ofte til formål 1) at øge forældredyrenes mæthedsfornemmelse, 2) 
at tilfredsstille motivationen for æde- og fourageringsadfærd og 3) at fremme normal 
parringsadfærd. Undersøgelser af kvalitativ foderrestriktion viser, at det har en positiv effekt på 
adfærd og velfærd, dog afhængigt af typen og mængden af fibre anvendt. Fx har anvendelse af 
havreskaller i foderet vist sig at have en positiv effekt på hønernes adfærd og fjerdragt i 
opdrætsperioden uden at påvirke den ønskede vækstkurve. Man har dog endnu ikke fundet noget, 
der kan karakteriseres som meget effektivt. Der er risiko for, at kvalitativt foderbegrænsede 
forældredyr ikke fuldt ud får tilfredsstillet ædemotivationen, og at de fortsat oplever metabolisk 
sult. Forskning med henblik på at udvikle den optimale foderblanding til anvendelse ved kvalitativ 
foderrestriktion bør iværksættes på basis af den foreliggende litteratur. Undersøgelser har vist, at 
der er ingen eller kun få positive effekter på adfærd og velfærd ved brug af baller af træspåner, 
snore, spredning af foder og flere måltider som æde- og fourageringsrelateret miljøberigelse.     

Opsætning af paneler i rugeægsstalde har vist lovende resultater, hvad angår reproduktion og 
spredning af haner i stalden. Der mangler dog fortsat viden om effekten af paneler på 
parringsadfærd og skader på hønerne. Belægningsgraden, særligt i æglægningsperioden men også 
under opdræt, ser ud til at have stor betydning på forældredyrenes reproduktion, velfærd og adfærd, 
herunder også parringsadfærd. Undersøgelser af effekten på forældredyrs adfærd, velfærd og 
reproduktion af forskellige niveauer af reducerede belægningsgrader bør afprøves under 
kommercielle forhold. Der er ligeledes potentiale for, at UVA-lys kan have en gavnlig effekt på 
forældredyrs parringsadfærd, men viden herom er fortsat begrænset. Andre ideer til egnet 
miljøberigelse til forældredyr, der endnu er på et tidligt udviklingsstadie, er mindre flokstørrelser og 
integreret opdræt af hønniker og haner. Endelig menes opsætning af eleverede hvilepladser at have 
positiv indflydelse på adfærd og velfærd hos forældredyr. Det bør dog undersøges, hvilke effekter 
de har på specielt hønernes adfærd og velfærd, og hvordan de eleverede hvilepladser designes 
optimalt for størst brug.   

Det kan konkluderes, at der i litteraturen findes undersøgelser af en række forskellige former for 
miljøberigelse til både slagtekyllinger og forældredyr. For enkelte af disse former for 
miljøberigelse, såsom mindre belægningsgrad, er positive effekter på adfærd og velfærd 
veldokumenteret, og miljøberigelsen kan derfor umiddelbart anvendes. Langt de fleste idéer til 
miljøberigelse mangler dog fortsat at blive videreudviklet samt undersøgt for brug og effekt på 
adfærd og velfærd, før de kan anvendes under kommercielle forhold. Det vurderes, at der vil være 
størst potentiale i at iværksætte yderligere undersøgelser af brugen og effekten af følgende former 
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for miljøberigelse til slagtekyllinger: a) eleverede hvilepladser, b) paneler, halmballer og sand i den 
centrale del af stalden, c) øget afstand mellem foder og vand, d) fiberholdigt tilskudsfoder (fx 
havreskaller og majsensilage) og e) adgang til verandaer. Til forældredyr vurderes det, at følgende 
bør undersøges nærmere: a) kvalitativ foderrestriktion i både opdræts- og produktionsperioden, b) 
jævnlig tildeling af ny strøelse og forskellige typer af strøelse, specielt i opdrætsperioden, c) paneler 
i strøelsesområdet i produktionsperioden og d) eleverede hvilepladser, især i opdrætsperioden. 
Rækkefølgen af de nævnte foreslåede undersøgelser er ikke prioriteret.  
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Summary 
The aim is to provide a literature review of the effect on behaviour and welfare of the different 
kinds of environmental enrichments in the production of broilers and broiler breeders which have 
been described in the scientific literature. Environmental enrichment is defined as an improvement 
of the environment of captive animals which increases the behavioural opportunities of the animal 
and leads to improvements of the biological function (Newberry, 1995). Thus, environmental 
enrichment is allocated 1) to increase occurrence of normal behaviour, 2) to prevent development of 
abnormal behaviour or reduce its frequency and severity, 3) to increase the positive utilisation of the 
environment and 4) to increase the animal’s ability to cope with behavioural and physiological 
challenges. 

Environmental enrichment for broilers often has the purpose of satisfying behavioural needs and/or 
of stimulating the broilers to an increased level of activity, which among others will reduce the 
occurrence of leg problems. Positive effects on the level of activity and leg problems have been 
found by increasing the complexity of the environment by allocating panels, barriers and bales of 
straw. The latter can be used as cover, elevated resting-place and foraging material. Panels can be 
used as cover, while the barriers may be used both as cover and as resting-place, in addition to 
forcing the broilers to more locomotion. Whether bales of straw cause a better distribution of 
broilers in the barn and thus affect the welfare indicators influenced by the distribution of broilers 
has yet to be studied. Before the method can be applied commercially, the effect of barriers on i.a. 
mortality, growth and time budget should be examined. The effect of panels on leg problems has 
not been investigated. Access to elevated resting-places has positive effects on behaviour and 
welfare, but the optimal design still needs to be defined. 

Forcing activity through an increased distance between feed and water is a promising kind of 
enrichment as beneficial effects on behaviour and welfare are gained without influencing growth 
and feed conversion. To alternate between different light intensities in the lighting period also 
seems to be a useful tool for stimulation of the activity level. However, both methods are still at an 
early stage of development. Therefore, a number of questions needs to be answered before the 
methods are used commercially. Meal feeding, where the broilers are fed a limited amount of feed a 
number of times a day, has been investigate, but it remains unclear how meal feeding affects 
behaviour and welfare, and there is a risk that the broilers feel hunger. It should be examined 
further, whether meal feeding reduces the extent of leg problems and how meal feeding can be 
adjusted to avoid or reduce hunger to an acceptable level.  

Spreading all the feed in the bedding will stimulate the broilers to more activity. However, 
important questions arise regarding growth, feed waste and risk of contamination. These questions 
will require further development of the method before it is applied in practice. Spreading of whole 
wheat as a feed supplement in the bedding is not useful as environmental enrichment for fast-
growing genotypes as it has no effect on level of activity, survival or welfare. In comparison with 
other bedding materials broilers prefer sand. Therefore, it would be interesting to examine whether 
allocation of sand in the areas less used in broiler barns would activate and attract more broilers to 
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use these areas. The use of strings as exploration or foraging material has been shown to be 
inconsistent, and the effect, if any, is negligible. 

It is well documented that a lower stocking density will lead to more activity, less lameness, less 
contact dermatitis, fewer disturbances and less heat stress. Access to outdoor areas in the organic 
production has the potential to be able to function as a high quality environmental enrichment 
factor. However, it depends on a number of factors like the quality of the outdoor area, genotype, 
season, management regarding parasites and predators and perhaps the flock size. Therefore, it 
should be examined further how to optimise the above-mentioned factors to increase the broilers’ 
use of the outdoor area. Potentially, verandas can be an alternative to outdoor areas during winter 
season and as environmental enrichment for broilers without outdoor access. 

Environmental enrichment for broiler breeders often has the purpose of 1) increasing satiety, 2) 
satisfying the behavioural motivations for eating and foraging and 3) encouraging normal sexual 
behaviour. Studies of qualitative feed restriction indicate that it has a positive effect on behaviour 
and welfare, though depending on the type and the amount of the fibres used. For example, oat hulls 
in the feed have been found to have a positive effect on behaviour and plumage during the rearing 
period without affecting target weight. So far, nothing has been found to be very effective. There is 
a risk that qualitatively feed restricted broiler breeders do not fully satisfy their feeding motivation 
and that they continue to experience metabolic hunger. Continued research on development of the 
optimal feed formulation for use under qualitative feed restriction is needed. There are no or only 
few positive effects on behaviour and welfare by using bales of wood shavings, strings, spreading 
of feed and more meals as feeding- and foraging-related environmental enrichment. 

Panels in the littered area in the laying system of broiler breeders have shown promising results as 
regards reproduction and dispersal of roosters in the barn. However, knowledge is still missing on 
the effect of panels on sexual behaviour and on injuries on the hens. Particularly in the laying 
period, but also during rear, the stocking density seems to be important for reproduction, welfare 
and behaviour including sexual behaviour. Studies of the effect on behaviour, welfare and 
reproduction of different levels of reduced stocking densities should be tested under commercial 
conditions. Likewise, UVA light may potentially have a beneficial effect on the sexual behaviour of 
the broiler breeders. However, there is still only limited knowledge available on this subject. 
Smaller flock sizes and integrated breeding of pullets and rooster are other ideas for environmental 
enrichment to broiler breeders that are on an early stage of development. Finally, allocation of 
elevated resting-places seems to have a positive influence on behaviour and welfare in broiler 
breeders. However, further investigations of the effects of elevated resting-places on the behaviour 
and welfare of particularly the hens and how the elevated resting-places can be designed for optimal 
use are needed. 

From this review, it is concluded that studies are described in the literature on a number of different 
kinds of environmental enrichments for broilers and broiler breeders. For a few of these kinds of 
environmental enrichments, such as lower stocking density, positive effects on behaviour and 
welfare are well documented, and the environmental enrichment may therefore be applied directly. 
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Before being used under commercial conditions, most ideas for environmental enrichments used for 
broilers and broiler breeders need to be further developed and examined for the use and the effect 
on behaviour and welfare. It is concluded that investigations of the use and the effect of the 
following types of environmental enrichment for broilers should be initiated: a) elevated resting-
places, b) panels, sand and bales of straw in the central part of the chicken house, c) increased 
distance between feed and water, d) fibre-rich feed supplement (e.g. oat hulls or corn silage) and e) 
access to verandas. For broiler breeders it is concluded that the following should be investigated 
further: a) qualitative feed restriction, both during the rearing and laying period, b) regularly supply 
of new and different types of bedding, particularly during the rearing period, c) panels in the littered 
area during the laying period and d) elevated resting-places, particularly during the rearing period.   
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1. Introduktion  

Konventionelle slagtekyllinger og forældredyr til slagtekyllinger holdes i stimuli-fattige miljøer. 
Der knytter sig en række velfærdsproblemer til denne produktion (Bessei, 2006; Jong & Guemene, 
2011). Under den økologiske produktion af slagtekyllinger og forældredyr er miljøet rigere på 
stimuli, men også her forefindes en række velfærdsproblemer (van de Weerd et al., 2009). For at 
øge mængden af stimuli og reducere omfanget af velfærdsproblemer er det blevet foreslået at tilføre 
miljøberigelse til stalde med slagtekyllinger og forældredyr i både den konventionelle og 
økologiske produktion (Kells et al., 2001; Bessei, 2006; Estevez, 2009; Bailie et al., 2013). 

Miljøberigelse er af Newberry (1995) defineret som en ændring af miljøet hos dyr i fangenskab, 
som øger dyrets adfærdsmæssige muligheder og fører til forbedringer af den biologiske funktion. 
Det vil sige at miljøberigelse tildeles med det formål 1) at øge forekomsten af normal adfærd, som 
dyret udfører, 2) at forebygge udvikling af unormal adfærd eller reducere dets omfang og 
sværhedsgrad, 3) at øge den positive udnyttelse af miljøet (fx brugen af udeareal) og 4) at øge 
dyrets evne til at håndtere adfærdsmæssige og fysiologiske udfordringer. Det understreges, at 
miljøberigelse skal være biologisk relevant for at være virkningsfuld.  

Man kan ifølge Bloomsmith et al. (1991) opdele miljøberigelse i fem forskellige typer: 

• Beskæftigelsesberigelse, som omfatter både mental berigelse (fx anordninger, der giver dyret en 
form for kontrol eller udfordringer) og former for berigelse, som stimulerer til fysisk aktivitet.  

• Social berigelse, som opnås ved at give enten direkte eller indirekte (lyd, duft, syn) kontakt med 
artsfæller. 

• Fysisk berigelse, som kan være ændringer i kvantitet (størrelse) eller kvalitet (diverse strukturer 
såsom objekter, strøelse, redekasser eller siddepinde) af dyrets miljø.  

• Sensorisk berigelse, som kan være tildeling af stimuli, som er visuelle (fx fjernsyn), auditive (fx 
musik, vokaliseringer) eller involvere andre sanser (fx lugt, berøring, smag).  

• Foderberigelse, som kan være at give dyret mulighed for at søge efter eller arbejde for føde eller 
at tildele en varieret kost eller nye fødeemner. 

Formålet med denne udredning er at give en oversigt over de forskellige former for miljøberigelse i 
produktionen af slagtekyllinger og forældredyr, der er beskrevet i den videnskabelige faglitteratur, 
samt at vurdere effekten af de beskrevne typer af miljøberigelse på adfærd og velfærd. Desuden 
identificeres, hvilke former for miljøberigelse til henholdsvis slagtekyllinger og forældredyr, der vil 
være størst potentiale i at iværksætte yderligere undersøgelser af. Både typer af miljøberigelse til 
den konventionelle og til den økologiske produktion inddrages. 
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2. Produktionsforhold og velfærdsproblemer hos slagtekyllinger   
I Danmark produceres ca. 99 % af alt kyllingekød under konventionelle forhold. Økologisk 
slagtekyllingeproduktion står for den sidste procent (ca. 600.000-700.000 kyllinger/år), og 
derudover er der forskellige former for nicheproduktioner, hvor kyllingerne ofte opdrættes med 
fokus på dyrevelfærd.   

2.1. Konventionel slagtekyllingeproduktion 
Der produceres i Danmark årligt omkring 120 millioner konventionelle slagtekyllinger 
(Anonymous, 2015a), som opdrættes i omgivelser uden nogen former for miljøberigelse og med 
kun få stimuli. Typisk opdrættes de i store flokke på 20.000-50.000 kyllinger. Foder og vand 
tildeles, så der er nem adgang, dvs. mindre end 2 meters afstand til nærmeste vandnippel eller 
fodertrug, uanset hvor i huset kyllingen befinder sig. På gulvet er der et ca. 5 cm tykt lag strøelse, 
oftest bestående af træspåner, hvis kvalitet forringes væsentligt i takt med, at kyllingerne vokser. 
Derudover forefindes der almindeligvis ikke yderligere stimuli. Den anvendte genotype er Ross 308 
(fra avlsfirmaet Aviagen), som slagtes med en gennemsnitsvægt på 2.135 g, når den er 35 dage 
gammel (Anonymous, 2015a). Det svarer til en gennemsnitlig vækstrate på 60 g/dag fra daggammel 
til slagteklar kylling. Den maksimale belægningsgrad afhænger af en række parametre, herunder 
belægningsgraden i de to forudgående flokke, dødelighed, trædepudescore, samt NH3- og CO2-
koncentrationen, der ikke må overstige anbefalede grænseværdier. Belægningsgraden er i 
gennemsnit omkring 40 kg/m2 og må aldrig overstige 42 kg/m2 (LBK nr. 468 af 15/05/2014). Der er 
lovkrav om 6 timers mørkeperiode, hvoraf mindst 4 timer skal være sammenhængende fra 
kyllingerne er 7 dage gamle til 3 dage før slagtning (COUNCIL DIRECTIVE 2007/43/EC af 
28/06/2007). Lysperioden i den resterende del af kyllingernes levetid er ikke lovreguleret.  

Der knytter sig en række velfærdsproblemer til slagtekyllingeproduktionen, som potentielt kan 
forbedres ved tildeling af miljøberigelse. Halthed i forskellige sværhedsgrader er almindeligt 
forekommende (Rasmussen et al., 2012) og er ofte knyttet til høj vækstrate, høj kropsvægt og lavt 
aktivitetsniveau (Sorensen et al., 1999; Kristensen, et al., 2006; Reiter & Bessei, 2009). Den hurtige 
tilvækst resulterer i, at knoglerne i benene ikke når at blive stærke nok til at kunne bære vægten. 
Man har i flere undersøgelser fundet, at knogle- og muskeludvikling hos slagtekyllinger kan styrkes 
ved øget aktivitet, specielt tidligt i vækstperioden (Reiter & Bessei, 1998, 2009; Bizeray et al., 
2002a).  

Kontaktsvidninger, dvs. hase-, trædepude- og brystsvidninger, er et andet velfærdsproblem i 
slagtekyllingeproduktionen (Bessei, 2006). Disse tilstande opstår ved vedvarende tryk mod fugtig 
og ammoniakholdig strøelse (Ekstrand et al., 1997, 1998). En halt kylling ligger mere ned, hvorved 
haserne er mere i kontakt med strøelsen, og dermed øges risikoen for svidninger. Omvendt kan 
svidninger være årsag til, at en kylling halter (Hester, 1994). Både kontaktsvidninger og halthed kan 
derfor reduceres, hvis kyllingernes kontakt til fugtig og ammoniakholdig strøelse mindskes.  

Varmestress kan være et problem hos de hurtigvoksende genotyper (Reiter & Bessei, 2000). 
Grundet det store foderindtag og dermed den høje metaboliske omsætning producerer 
slagtekyllinger meget overskudsvarme (Syafwan et al., 2011). Befjering og dermed isolering øges 
med kyllingernes alder. Desuden mindskes forholdet mellem overfladen og volumen med alderen. 
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Det betyder, at kyllingerne med alderen får sværere ved at komme af med overskudsvarmen. 
Komposteringen af strøelsen genererer også varme, og da kyllingerne ligger eller sidder ned i 57-75 
% af tiden i den sidste halvdel af vækstperioden, bidrager det yderligere til varmestress (Alvino et 
al., 2009; Deep et al., 2012; Schwean-Lardner et al. 2014). 

Frygt kan være et velfærdsproblem i slagtekyllingeproduktionen, hvorfor frygt er en uønsket 
emotionel tilstand. Ideelt set udgør frygtadfærd en funktion, som beskytter dyret mod skader, men 
hos dyr i fangenskab kan frygtreaktioner føre til skader, smerte og i nogle tilfælde kvælning grundet 
klumpning (Jones, 1989; Mills & Faure, 1990). Risikoen herfor må anses at være forøget under 
intensive produktionsforhold, hvor belægningsgraden er høj. Berigelse af miljøet anses generelt for 
at mindske frygt hos domesticeret fjerkræ (Jones, 1996). 

 

2.2. Økologisk slagtekyllingeproduktion 
Der gælder andre regler for økologiske slagtekyllinger (Anonymous, 2015b; EC 834/2007, 2007; 
EC 889/2008, 2008). Der skal tildeles grovfoder dagligt, hvilket kan være friskt græs, ensilage eller 
andet grønt. Kyllingerne går i flokke på maksimalt 4.800 kyllinger, og der skal være 
udendørsadgang (4 m2/kylling) senest fra 6-ugers alderen, når vejret tillader det. Der skal være 
vegetation på udearealet, hvor kyllingerne selv kan hente det daglige indtag af grovfoder, bortset fra 
i vinterperioden. Indendørs skal der være dagslys, og belægningsgraden må maksimalt være 21 
kg/m2. Kyllingerne må maksimalt have en daglig gennemsnitlig tilvækst på 35 g (som gennemsnit 
af tre på hinanden følgende hold), Hvis forældredyrene ikke er økologiske må kyllingerne først 
slagtes, når de er mindst 70 dage gamle. De mest anvendte økologiske linjer i Danmark er JA757 
(Hubbard) og ColorYield (Hubbard), men der er andre typer på vej, der øger variationen i det 
kyllingemateriale, der kan tilbydes de økologiske producenter. En mørkeperiode på 8 
sammenhængende timer er lovkrav (Anonymous, 2015b). Ligesom de konventionelle 
slagtekyllinger kan økologiske slagtekyllinger have velfærdsproblemer i form af halthed, 
kontaktsvidninger og brystblærer (van de Weerd et al., 2009). En undersøgelse fandt, at ved en 
given levendevægt havde alle genotyper (n = 14; med en daglig tilvækst fra 25 g/dyr til 64 g/dyr) 
tilsvarende halthedsgrader (Gordon, 2002a). Dette strider dog imod at langsom vækst mindsker 
risikoen for abnorme knogletilstande senere hen (Kestin et al., 2001). Som beskrevet ovenfor kan et 
højt aktivitetsniveau reducere udviklingen af visse typer af benproblemer. Langsomvoksende 
genotyper bevæger sig mere (Bokkers & Koene, 2003; Nielsen et al., 2004), og dermed mindskes 
risikoen for kontaktsvidninger og halthed (Kestin et al., 1999; Reiter & Bessei, 2009). Som 
grundregel kan man sige, at jo langsommere en genotype vokser, desto mere aktiv er den. Hvad 
angår trædepudesvidninger, er der i forbindelse med trædepudebedømmelserne foretaget under den 
danske kødkontrol på slagterierne fremkommet data, der indikerer, at økologiske slagtekyllinger har 
problemer med trædepudesvidninger (Nielsen, 2015). Man har i en undersøgelse, hvor data blev 
indhentet fra 8 vesteuropæiske slagterier, fundet, at en langsommere voksende genotype har større 
risiko for brystblærer end en hurtigvoksende genotype (10,9 % vs. 1,2 % - genotyperne og deres 
respektive vækstrater er ikke nærmere specificeret; Allain et al., 2009). 
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3. Miljøberigelse hos slagtekyllinger 
I dette kapitel gennemgås de i den videnskabelige litteratur beskrevne former for miljøberigelse, 
som har været undersøgt ved hold af konventionelle eller økologiske slagtekyllinger. Alle 
beskrevne former for miljøberigelse lever op til definitionen om at være en ændring af miljøet hos 
dyr i fangenskab, som øger dyrets adfærdsmæssige muligheder og fører til forbedringer af den 
biologiske funktion (Newberry, 1995). Følgende former for ændringer i slagtekyllingernes miljø er 
gennemgået: Siddepinde, paneler, barrierer, halmballer, øget afstand mellem foder og vand, 
lysprogrammer, øget/alternerende lysintensitet, spredning af foder i strøelse, måltidsfodring, 
tildeling af grovfoder, tildeling af forskellige former for strøelse, ophængning af snore, mindre 
belægningsgrad, udendørsadgang og mindre flokstørrelser. Gennemgangen indeholder en vurdering 
af om ændringerne i miljøet opfylder kriterierne i den anvendte definition af miljøberigelse 
(Newberry, 1995), dvs. om de resulterer i, at slagtekyllingernes adfærdsmæssige muligheder øges, 
og om de fører til forbedringer af den biologiske funktion. Som mål for effekterne af 
miljøberigelsen er der i udredningen hovedsagelig fokuseret på aktivitetsniveau, halthed og 
benstyrke, men også faktorer som tidsforbrug på brugen af siddepinde og fouragering, forstyrrelser, 
skader, varmestress, kontaktsvidninger, fjerdragtens renhed, frygt, brystblærer, brystbensafvigelser, 
tilvækst, kropsvægt og dødelighed anvendes. Disse faktorer er alle anerkendte velfærdsindikatorer, 
der anvendes ved bedømmelse af velfærd, nogle specifikt for slagtekyllinger, mens andre anvendes 
for fjerkræ generelt (Bessei, 2006; Welfare Quality, 2009). Endelig anvendes fordeling af kyllinger 
i stalden, idet heterogen fordeling af kyllinger i stalden fører til høje lokale belægningsgrader, som 
påvirker mange af de nævnte velfærdsindikatorer (Hall, 2001; Dawkins et al., 2004; Abudabos et 
al., 2013). Eventuelle effekter på foderudnyttelse angives, når det er oplyst i litteraturen, for at give 
et indblik i de produktionsmæssige konsekvenser af tildelingen af miljøberigelsen.  

I de tilfælde, hvor det er sandsynligt, at kyllingernes vækstrate har haft betydning for resultaterne, 
fremgår det af teksten nedenfor. Hvor vækstraten i den refererede litteratur ikke er angivet, betegnes 
den anvendte genotype som enten langsom- eller hurtigvoksende i denne udredning. Typisk vokser 
en langsomvoksende genotype med maksimalt 35 g/dag som et gennemsnit over hele dens levetid. 
Det understreges, at der dermed kan være stor variation indenfor kategorien langsomvoksende, da 
nogle genotyper har en væsentlig lavere vækstrate. Der findes en del ældre litteratur (før år 2000), 
især om effekten af lysprogrammer på benproblemer og aktivitet hos slagtekyllinger, men da 
målrettet avl har ændret tilvæksten og karakteren af benproblemer (fx kraftig reduktion af tibial 
dyschondroplasi), er der i nedenstående hovedsageligt fokuseret på nyere litteratur (år 2000-2015). 
Hver af de nedenstående beskrevne kategorier af miljøberigelse afsluttes med en konklusion. 

 

3.1. Siddepinde  
Hvile på eleverede strukturer som fx træer eller siddepinde er en naturlig adfærd hos både 
junglehønen og dens domesticerede slægtninge. Det virker derfor oplagt at opsætte miljøberigelse i 
form af siddepinde i både den konventionelle og økologiske slagtekyllingeproduktion. Som 
beskrevet nedenfor kan der være mange fordele, men også enkelte ulemper, ved opsætning af 
siddepinde.  
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Brugen af siddepinde 
Eksperimentelle undersøgelser af hurtigvoksende genotypers brug af siddepinde, når de 
forekommer i stalden, har vist alt fra minimal brug (< 2 % af flokken registreret på siddepinde 
under observationerne), til at kyllingerne gennemsnitlig bruger siddepindene op mod 25 % af tiden i 
dagtimerne (LeVan et al., 2000; Su et al., 2000; Pettit-Riley & Estevez, 2001; Ventura et al., 2012; 
Groves & Muir, 2013). Høj kropsvægt, svage knogler og kyllingens kropsbygning med det meget 
tunge bryst anses for at være årsagerne til det lavere siddepindebrug i forhold til æglæggertypen. 
Groves & Muir (2013) fandt dog, at brugen af siddepinde hos to hurtigvoksende genotyper afhang 
af genotype, men var uafhængig af kropsvægt, hvilket formentlig hænger sammen med forskelle i 
kropsbygning. Langsomvoksende genotyper har et større brug af siddepinde end hurtigvoksende 
genotyper. Fx fandt Bokkers & Koene (2003), at en langsomvoksende genotype (JA 657) brugte 
34,3 % af tiden i dagtimerne på siddepinde i alderen 1-6 uger mod 10,1 % hos en hurtigvoksende 
genotype (HI-Y fra avlsfirmaet Hubbard). Hønekyllinger bruger siddepindene oftere end 
hanekyllinger (Martrenchar et al., 2000; Estevez et al., 2002), hvilket formodes at hænge sammen 
med den lavere tilvækst.  

Alder har også betydning for brugen af siddepinde. Typisk starter brugen af siddepinde omkring 1-
ugers alderen (afhængig af højden på den laveste siddepind), hvorefter der for de hurtigvoksende 
genotyper (Ross 308 og Avian x Avian) sker en stigning i brugen af siddepinde indtil 3-4-ugers 
alderen efterfulgt af et fald i den sidste del af kyllingernes levetid (LeVan, et al., 2000; Pettit-Riley 
& Estevez, 2001; Ventura et al., 2012). Dog fandt Martrenchar et al. (2000) en fortsat stigning hos 
Ross 308 frem til slagtning i uge 6. Hos de langsomvoksende genotyper ses faldet langt senere, 
formentlig afhængig af hvor langsom tilvæksten er. Hos den langsomvoksende JA 657 skete faldet 
ved 10-ugers alderen (Bokkers & Koene, 2003).  

I ældre undersøgelser blev siddepindene typisk placeret således, at slagtekyllingerne kunne gå under 
dem med det resultat, at brugen af siddepindene var lav, da kyllingerne havde svært ved at komme 
op på dem (fx Hughes & Elson, 1977). Udover højden har designet af siddepindene også betydning. 
LeVan et al. (2000) testede, om siddepinde, der kunne tilgås via en rampe fra gulvet, ville blive 
foretrukket frem for en traditionel siddepind, hvor kyllingerne skulle hoppe for at komme op. Den 
traditionelle type siddepind i 8,5 cm højde blev foretrukket. Brugen af siddepinde, der kunne tilgås 
via en rampe, var større, desto mindre hældningen på rampen var.  

Belægningsgradens betydning for brugen af siddepinde er endnu uklar, da eksisterende 
undersøgelser viser modsatrettede resultater. Martrenchar et al. (2000) fandt stigende brug af 
siddepinde med stigende belægningsgrad (11 vs. 22 kyllinger/m2). Pettit-Riley & Estevez (2001) 
fandt ligeledes stigende brug af siddepinde med stigende belægningsgrad (10, 15 og 20 
kyllinger/m2). Det samme mønster fandt Zhao et al. (2013) ved 4-ugers alderen (12, 15 og 20 
kyllinger/m2), men ikke ved 5- og 6-ugers alderen. Ventura et al. (2012) fandt som Zhao et al. 
(2013) et peak tidligt (3-ugers alderen) ved høj belægningsgrad (18 kyllinger/m2), hvorefter 
stigningen i brugen ved den høje belægningsgrad stoppede, mens den fortsat steg i 4- og 5-ugers 
alderen hos kyllinger ved den lave belægningsgrad (8 kyllinger/m2).  
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Brugen af siddepinde reduceres ved meget høje lufttemperaturer (fra omkring 28 °C; LeVan et al., 
2000), medmindre der anvendes afkølende siddepinde, dvs. siddepinde bestående af vandrør 
hvorigennem 10 °C koldt vand cirkuleres (Estevez et al., 2002; Reilly et al., 1991). 

Effekten af siddepinde 
Adgang til siddepinde menes at forbedre slagtekyllingers mulighed for at termoregulere, idet de 
kommer væk fra det varmeafgivende underlag og får luft ind under sig. Kyllinger foretrækker 
afkølende siddepinde fremfor almindelige siddepinde, og den mest kølende del af de afkølende 
siddepinde foretrækkes i forhold til den mindre afkølende del (Estevez et al., 2002). 

Da brugen af siddepinde involverer en række bevægelsesmønstre, har man ofte antaget, at 
siddepinde har en gavnlig effekt på benproblemer. Su et al. (2000) fandt dog ingen effekt af 
tilstedeværelsen af siddepinde på halthedsscore, tibial dyschondroplasi eller tibial (skinnebens-) 
krumning. Ligeledes fandt Bailie & O’Connell (2015) ingen effekt af tilstedeværelsen af siddepinde 
på halthedsscore. Barrierer bestående af træstolper (15 cm høje og 4 cm brede) placeret på gulvet er 
en speciel form for siddepinde (Figur 2; Bizeray et al., 2002b; Ventura et al., 2010). Disse barrierer 
placeres mellem foder og vand, hvorved de udover at fungere som siddepinde også tvinger kyllinger 
til mere aktivitet for at nå fra foder til vand. Ved brug af barrierer har man fundet tykkere og mere 
symmetriske tibia. Groves & Muir (2013) fandt trods en lav forekomst af siddepindebrug, at 
kyllinger med adgang til siddepinde havde større udholdenhed i en test, hvor latenstiden til at 
kyllingen ligger sig ned måles, hvilket kan tolkes, som at adgang til siddepinde fører til færre 
benproblemer. Zhao et al. (2013) fandt en reduktion i antallet af hase- og trædepudesvidninger ved 
adgang til siddepinde, mens Ventura et al. (2010) kun fandt en tendens, til at trædepudesvidninger 
blev reduceret. Fjerdragten holdes mere ren, når der er adgang til siddepinde (Zhao et al., 2013).  

Mulighed for brug af siddepinde har vist sig at reducere niveauet af aggression i flokken (Ventura et 
al., 2012). Effekten er dog afhængig af siddepindedesignet; valgmulighed mellem flere typer af 
siddepinde reducerer niveauet af aggression mere end ved opsætning af blot én type siddepind 
(Pettit-Riley, et al., 2002). Adgang til siddepinde reducerer antallet af forstyrrelser, dvs. skub og 
trampen på (Ventura et al., 2012). Forstyrrelser har stor velfærdsmæssig betydning, idet de 
medfører afbrudt søvn. Hviler en andel af kyllingerne på siddepinde, vil de aktive individer på 
gulvet træde på færre individer, når de bevæger sig gennem flokken. Dermed vil færre forstyrrelser 
også resultere i færre skrammer (Estevez, 2007). Modsat hvad man har fundet hos æglæggere 
(Jones, 1996) og forældredyr til slagtekyllinger har man ikke fundet en reduktion i frygtniveauet 
hos slagtekyllinger af genotypen Ross 308 ved opsætning af siddepinde (Bizeray et al., 2002b). 

Negative effekter er også fundet ved brug af siddepinde, idet brug af siddepinde er positivt 
korreleret med forekomsten af brystblærer. Dog ser genotype og køn ud til at have betydelig større 
indflydelse på risikoen for udvikling af brystblærer end brugen af siddepinde (Nielsen, 2004). 
Brystblærer er betændelse i en naturligt forekommende lomme på brystet. Den primære årsag til 
brystblærer menes at være langvarigt eller gentaget pres af lommen mod brystbenet som fx under 
siddepindebrug. Det er tænkeligt, at kyllingens anatomi har betydning, således at mere 
spidsbrystede genotyper vil opleve en hyppigere forekomst af brystblærer end fladbrystede 
individer. Der er risiko for, at brystblærer gør brugen af siddepinde smertefuld (Nielsen, 2004). Det 
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er desuden et kendt fænomen, at brug af siddepinde er positivt korreleret med brystbensafvigelser. 
Langsomvoksende genotyper bruger siddepinde væsentlig mere end hurtigvoksende genotyper, 
hvilket øger risikoen for brystbensafvigelser hos langsomvoksende genotyper. I en undersøgelse 
fandt man brystbensafvigelser hos 19,1 % af en langsomvoksende genotype og hos 2,4 % af en 
hurtigvoksende genotype (Bokkers & Koene, 2003). 

Konklusion 
Det vurderes, at adgang til eleverede hvilepladser med det rigtige design vil være en egnet form for 
berigelse til både konventionelle og økologiske slagtekyllinger. Dog vil der sidst i kyllingernes 
levetid kunne forekomme negative konsekvenser ved siddepindebrug, men de vurderes til at blive 
opvejet af de positive.  

Med hensyn til egnet design vil det være interessant at undersøge, hvad der kan øge kyllingernes 
brug af eleverede hvilepladser. En mulighed kunne være at undersøge brugen og effekten af slats 
med tilførselsramper, da det er tænkeligt, at slagtekyllinger i højere grad vil være i stand til at 
anvende den type eleverede elementer end siddepinde. Der findes så vidt vides ingen litteratur på 
det emne. Det bør desuden undersøges, hvor høj forekomsten af brystblærer og brystbensafvigelser 
er ved adgang til eleverede hvilepladser, specielt siddepinde, hos de tre mest anvendte genotyper i 
dansk slagtekyllingeproduktion, den hurtigvoksende Ross 308 (Aviagen) og de to langsommere 
voksende JA757 (Hubbard) og ColorYield (Hubbard).  

 

3.2. Miljøets kompleksitet: Paneler, barrierer og halmballer 
Slagtekyllinger fordeler sig heterogent i stalden; området langs væggene foretrækkes fremfor 
midten af stalden (Arnould & Faure, 2004; Arnould et al., 2001; Buijs et al., 2010; Newberry & 
Hall, 1990). En skæv fordeling af slagtekyllinger i staldene kan resultere i høje, lokale 
belægningsgrader og kan derfor øge sværhedsgraden af velfærdsproblemer knyttet til høje 
belægningsgrader. Der har været forslag om, at kyllingerne foretrækker området langs væggene, 
fordi de sjældnere bliver forstyrret dér (Arnould et al., 2001), men en undersøgelse af Cornetto et al. 
(2002) fandt, at der var flere forstyrrelser langs væggene end i midten af slagtekyllingestalde. En 
anden teori er, at manglen på dække i slagtekyllingestaldenes stimuli-fattige miljø kan være skyld i 
kyllingernes tendens til at søge beskyttelse langs væggene (Newberry & Shackleton, 1997). 
Placering af paneler, barrierer og halmballer i den centrale del af slagtekyllingestalde har været 
foreslået som en mulig løsning til at øge miljøets kompleksitet og derigennem opnå en mere 
homogen fordeling af slagtekyllinger i staldene (Figur 1 og 2). Barrierer kan udformes således, at 
kyllingerne også kan bruge dem som siddepinde.  

 



17 
 

 

 

 

 

Figur 1. Eksempel på paneler anvendt i et forsøg 
med slagtekyllinger. @ Cornetto & Estevez 
(2001b). 

 

 

Figur 2. Eksempel på barrierer anvendt i et 
forsøg med slagtekyllinger. For at komme fra 
foderet i venstre side af rummet til vandet i højre 
side skal kyllingerne enten kravle over 
barriererne eller gå ind i midten af den forreste 
række barrierer og fortsætte mellem de to 
barrierer ned til enden. Denne type kan samtidig 
bruges som eleverede hvilepladser. @ Bizeray et 
al. (2002a). 

 

Brugen og effekten af paneler 
Cornetto & Estevez (2001a,b) fandt en bedre fordeling af hurtigvoksende genotyper i stalden, når 
der var opsat paneler i den centrale del af stalden. Flere kyllinger opholdt sig i midten af stalden, og 
færre klumpede sammen langs væggene. Selv paneler, der blot bestod af en ramme uden 
udfyldning, havde en tiltrækkende effekt på kyllingerne (Cornetto & Estevez, 2001b). Ligeledes 
fandt Rodriguez-Aurrekoetxea et al. (2014), at opsætning af paneler, både inden- og udendørs, 
øgede langsomvoksende slagtekyllingers brug af den centrale del af stalden. Tilstedeværelsen af 
paneler reducerede antallet af tilfælde, hvor kyllinger blev forstyrret i hvile, så de rejste sig 
(Cornetto et al., 2002). Kyllinger fra stalde med paneler hvilede mere og fouragerede mindre end 
kyllinger fra huse uden paneler, uanset om panelet blot var en ramme uden udfyldning eller var en 
ramme med net som på Figur 1 (Cornetto & Estevez, 2001a). Den højere andel af hvile kan skyldes 
en højere forekomst af gode hvilepladser, og at kyllingerne blev mindre forstyrret i deres søvn. Der 
er så vidt vides ikke lavet nogen undersøgelser af effekten af paneler på benproblemer hos 
slagtekyllinger. Den højere andel af hvile og lavere forekomst af fouragering kan tænkes at øge 
risikoen for benproblemer. 

Brugen og effekten af barrierer 
I et forsøg, hvor barrierer blev anbragt mellem foder og vand (Figur 2), fandt man, at antallet af 
gange barriererne blev passeret dagligt ikke ændrede sig signifikant med alderen (2.2-5.8 
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gange/individ/time), mens brugen af barriererne som siddepinde steg, fra kyllingerne var 1 til 4 uger 
gamle, hvorefter brugen forblev på et stabilt niveau (gennemsnitligt brugte hver kylling 15-17 % af 
tiden i lysperioden på at sidde på barriererne; Bizeray et al., 2002a). At barrierer rent faktisk bliver 
opfattet som barrierer ses ved, at kyllinger med barrierer har færre besøg ved foder og vand end 
kontrolkyllinger (Bizeray et al., 2002a; Ventura et al., 2012) og sjældnere bliver observeret både 
æde og drikke indenfor en 3-minutters observationsperiode (Bizeray e al., 2002a). Kyllinger kan 
kompensere for de færre besøg ved at øge indtaget under besøgene, men der er i undersøgelserne 
ikke angivet eventuelle effekter på tilvækst eller slutvægt. I en anden undersøgelse fandt man ingen 
effekt af opsætning af barrierer på foderomsætning eller slutvægt (Ventura et al., 2010). Ventura et 
al. (2012) fandt at barrierer reducerede antallet af tilfælde af aggression og forstyrrelse. Endvidere 
fandt Ventura et al. (2010), at simple barrierer tenderede til at reducere forekomsten af 
trædepudesvidninger, mens mere komplekse barrierer øgede symmetrien i længden af tibia, samt at 
kyllinger med simple barrierer var mere frygtsomme end både kontrolkyllinger og kyllinger med 
komplekse barrierer.  

Brugen og effekten af halmballer 
Kells et al. (2001) undersøgte effekten af halmballer på kyllingers adfærd og aktivitetsniveau i et 
on-farm studie. De tildelte én småballe pr. 17 m2 og fandt, dels at kyllingerne brugte halmballerne 
til at sidde på eller sidde rundt om, dels at kyllinger i stalde med halmballer hvilede og sad mindre 
samt stod og gik mere. Bailie et al. (2013) undersøgte effekten af halmballer på adfærd og 
benproblemer hos slagtekyllinger i et on-farm studie. Der var ingen effekt af halmballer på tiden 
brugt på at sidde, men halthedsscore og udholdenhed i en test, hvor latenstiden til at kyllingen ligger 
sig ned måles, var bedre hos kyllingerne i stalde med halmballer. Bailie & O’Connell (2014) 
undersøgte efterfølgende effekten af densiteten af halmballer (1 balle/44 m2 vs. 1 balle/29 m2), men 
fandt ingen effekt af densiteten på aktivitetsniveau, halthedsscore eller kontaktsvidninger. Dog 
fandt man en større udholdenhed ved den lavere tæthed (dvs. ved 1 balle/44 m2) ved en test, hvor 
latenstiden til at kyllingen ligger sig ned måles. Så vidt vides har man ikke undersøgt effekten af 
tildeling af halmballer på kyllingers fordeling i stalden.  

Konklusion 
Undersøgelserne viser, at paneler, barrierer og halmballer er former for miljøberigelse, som 
slagtekyllinger både bruger og overordnet set har en positiv effekt af velfærdsmæssigt. Paneler, 
barrierer og halmballer er alle strukturer, der øger kompleksiteten af miljøet i slagtekyllingestalde. 
Det er tænkeligt, at det gælder for alle tre typer, at de bevirker en bedre fordeling af slagtekyllinger i 
stalden, men det er ikke testet for halmballer. Effekten af paneler på benproblemer bør undersøges. 

Der er fordele og ulemper knyttet til hver enkelt af de nævnte strukturer. Halmballer har flere 
anvendelsesmuligheder. De kan bruges som dække (ligesom væggene i stalden), eleveret hvileplads 
og fourageringsmateriale. Efter hvert hold kan de smides ud, og der er derved ingen risiko for 
overførelse af smitte til næste hold. Ulemperne er, at de optager en del plads i stalden, og i teorien 
kan de udgøre et hygiejnemæssigt problem, hvis de indeholder bakterier/vira udefra. Paneler og 
barrierer kan til gengæld desinficeres inden og efter brug, hvilket dog også kan ses som en ulempe, 
da det er ressourcekrævende. Barrierer har den fordel, at de kan anvendes som siddepinde og 
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tvinger kyllingerne til mere bevægelse. Ulempen er, at nogle svage individer, der måske normalt 
ville klare sig frem til slagtning, risikerer at fejle mht. at nå tilstrækkelig med vand og foder.   

Baseret på ovenstående synes det relevant at undersøge 1) effekten af paneler på benproblemer og 
2) effekten af halmballer på fordeling af kyllinger i staldene og de faktorer, som det influerer på 
(bedre luftgennemstrømning mellem kyllingerne, færre forstyrrelser, osv.). Effekten af barrierer på 
frygt, overlevelse, tilvækst, tidsbudget, foder- og vandforbrug under kommercielle forhold bør 
ligeledes undersøges, før metoden udbredes. 

 

3.3. Tvungen aktivering: Øget afstand mellem foder og vand 
I stil med barriererne beskrevet ovenfor har man i et forsøg afprøvet, om øget aktivitet kunne opnås 
hos en hurtigvoksende genotype (Cobb) ved at øge afstanden mellem foder og vand. Reiter & 
Bessei (2009) undersøgte effekten af, at afstanden mellem foder og vand var henholdsvis 2 m eller 
12 m og fandt ingen forskel på tilvækst eller foderudnyttelse. Kyllinger med 12 meters afstand 
mellem foder og vand stod mere, bevægede sig mere, fouragerede mere og lå mindre. 
Halthedsscoren var signifikant bedre (2,11 vs. 3,13). Ligeledes blev dødeligheden reduceret (1,3 % 
vs. 3,2 %). Den øgede aktivitet resulterede i en fordobling af corticalis-tykkelsen (=den kompakte 
bensubstans; 0,9 mm vs. 0,4 mm) og en mindre krumning af tibia (26,8 ° vs. 29,5 °).   

Konklusion 
Længere afstand mellem foder og vandtrug virker som en lovende form for miljøberigelse, idet der 
tilsyneladende opnås gavnlige effekter på adfærd og velfærd, uden at det har betydning for tilvækst 
og foderudnyttelse. Endvidere skal der ikke investeres store summer, for at metoden kan 
implementeres. Dog er der en række spørgsmål, der bør besvares, inden metoden føres ud i praksis. 
Ovennævnte undersøgelse blev udført på en forholdsvis lille flokstørrelse (600 kyllinger). Dertil 
kom, at belægningsgraden kun var 30 kg/m2 mod de gennemsnitlige 40 kg/m2 i dansk konventionel 
slagtekyllingeproduktion. Endvidere var lysintensiteten væsentlig højere end normalt, nemlig 80-
100 lux. Metoden bør derfor afprøves i en traditionel dansk slagtekyllingeproduktion, eller under 
forhold der i højere grad simulerer dette. Endelig var den gennemsnitlige halthedsscore i 
kontrolgruppen højere end, hvad den seneste undersøgelse af danske slagtekyllinger viste (3,13 vs. 
1,91; Rasmussen et al., 2011), hvilket betyder, at man muligvis ikke vil se samme effekt ved den 
grad af halthed, som eksisterer på nuværende tidspunkt i danske slagtekyllingestalde.  

 

3.4. Stimulering af aktivitet ved brug af lys 
Lys har en betydelig effekt på adfærd og fysiologi hos fjerkræ (Manser, 1996). Miljøberigelse kan 
derfor også ske gennem ændringer i de forskellige parametre, der karakteriserer lyset. Ændringer i 
disse parametre kan potentielt øge dyrets adfærdsmæssige muligheder og føre til forbedringer af 
den biologiske funktion. Hos slagtekyllinger har fokus været på specielt to af disse parametre, 
nemlig lysprogram og lysintensitet.  
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Effekten af lysprogrammer 
Undersøgelser af effekten af længden af lysperioden på hurtigvoksende genotyper har vist at jo 
kortere lysperiode (23, 20, 17 eller 14 timers lys i døgnet), desto lavere forekomst af halthed, 
trædepudesvidninger og dødelighed (Schwean-Lardner et al., 2012b, 2013). Dette gjaldt også, hvis 
blot lysperioderne på 17 og 14 timer blev sammenlignet, hvor den 17 timer lange lysperiode ligger 
tættest på den anvendte længde af lysperiode i EU for konventionelle (18 t) og økologiske 
slagtekyllinger (16 t). Andelen af inaktive kyllinger som gennemsnit over hele døgnet var uændret 
ved 10 timers mørke frem for 7 timers mørke (Schwean-Lardner et al., 2012a). Schwean-Lardner et 
al. (2012b) fandt, at kropsvægten hos 31-49 dage gamle slagtekyllinger var uafhængig af om 
lysperioden var 14 eller 23 timer, men den blev reduceret ved både 17 og 20 timers lysperioder. 
Derimod fandt Lewis et al. (2009) ingen effekt af lysperioder længere end 6 timer på kropsvægten 
ved 35 dages alderen. Andre har ligeledes fundet positive effekter af længere mørkeperioder på 
benproblemer og dødelighed (Sanotra et al., 2002). I en ældre undersøgelse fandt Sørensen et al. 
(1999) derimod ingen effekt af længden af mørkeperioden i alderen 3-21 dage på halthed, men en 
reduktion i forekomsten af trædepudesvidninger og en stigning i kropsvægt ved længere 
lysperioder. Ved korrigering for kropsvægt reduceredes forekomsten af halthed og 
kontaktsvidninger ved øget lysperiode. Grundet hurtigvoksende genotypers høje metaboliske 
omsætning har der været bekymring for, om lange sammenhængende mørkeperioder fører til sult, 
men en undersøgelse af en sammenhængende mørkeperiode på 8 timer fandt ikke bevis herfor 
(Duve et al., 2011). Undersøgelsen viste, at kyllingerne tilpasser deres adfærd i forhold til det 
aktuelle lysprogram, så de øger foderindtaget og dermed fylder kroen (opbevaringsorgan) med 
foder i perioden op til mørkeperiodens start. Kyllingerne under lysprogrammet med de kortere 
mørkeperioder udviste ikke denne adfærd. En nyere undersøgelse omkring måltidsfodring af Svihus 
et al. (2013), bekræfter dette adfærdsmønster observeret ved brug af 2 forskellige lysprogrammer.  

Mørkeperioderne kan opdeles således, at der ikke blot er én sammenhængende mørkeperiode i 
døgnet men flere kortere mørkeperioder, fx 1 times lys efterfulgt af 2 timers mørke. Denne form for 
lysprogrammer kaldes intermitterende. EU-direktivet 2007/43/EC stiller dog krav om, at mindst 4 af 
de krævede 6 timers mørke i døgnet skal være sammenhængende. Der eksisterer undersøgelser af, 
hvordan de intermitterende lysprogrammer påvirker aktivitet og benproblemer, men det gennemgås 
ikke her, da det pga. lovgivningen ikke længere er relevant.  

  

Effekten af lysintensitet 
Et alternativ til at veksle mellem lys og komplet mørke er at veksle mellem forskellige 
lysintensiteter i lysperioden. Kristensen et al. (2006a) undersøgte, om man ved anvendelse af denne 
metode kunne stimulere en hurtigvoksende genotype (Ross 308) til mere aktivitet. Man fandt, at 
slagtekyllingernes aktivitetsniveau steg i perioderne med kraftigt lys (100 lux) og faldt i perioder 
med dunkelt lys (5 lux). En del ældre undersøgelser viste, at slagtekyllingers aktivitetsniveau kan 
øges ved øget lysintensitet (se gennemgang i Bessei, 2006). Dette er bekræftet i en nyere 
undersøgelse, hvor man fandt et højere aktivitetsniveau i lysperioden ved henholdsvis 50 og 200 lux 
end ved 5 lux (Blatchford et al., 2009). Andre har ligeledes fundet en højere fourageringsaktivitet 
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hos hurtigvoksende genotyper ved højere lysintensiteter (Cobb 500, 5 vs. 50/200 lux: Alvino et al., 
2009; Ross 308, 20 vs. 40 lux: Deep et al., 2012). Dog fandt Kristensen et al. (2007) en lavere 
fourageringsaktivitet hos en hurtigvoksende genotype (Ross 308) ved 100 lux end ved 5 lux. 
Kristensen et al. (2006b) fandt ingen forskel mellem to lysintensiteters (5 vs. 100 lux) effekt på 
halthed eller kontaktsvidninger hos en hurtigvoksende genotype (Ross 308). Samme resultat fandt 
Deep et al. (2010) ved brug af to knap så forskellige lysintensiteter, 20 og 40 lux. Blatchford et al. 
(2009) fandt ej heller nogen effekt af lysintensitet (5, 50 og 200 lux) på halthed hos en 
hurtigvoksende genotype (Cobb 500). Nyere undersøgelser har vist, at hurtigvoksende genotyper 
ved lave lysintensiteter er mere aktive i mørkeperioden (Alvino et al., 2009; Blatchford et al., 2009), 
hvilket kan være årsagen til, at man ikke finder en effekt af lysintensitet på benproblemer trods den 
observerede effekt på aktivitet i lysperioden. 

Konklusion 
Der er divergerende resultater vedrørende lysprogrammers effekt på slagtekyllingers 
aktivitetsniveau og benproblemer. De fleste undersøgelser viser dog, at en optimal varighed af 
mørkeperioden ligger på omkring 6-8 timer. Den nuværende anvendte praksis, både i konventionel 
og økologisk slagtekyllingeproduktion, ligger indenfor dette interval.  

Alternering mellem forskellige lysintensiteter i lysperioden vil være et interessant emne at 
undersøge nærmere som en mulig form for miljøberigelse. Det er ikke undersøgt, om det kan have 
en positiv indflydelse på benproblemer. Ligeledes bør man undersøge effekten af de vekslende 
lysintensiteter på frygtniveauet.    

Generelt viser litteraturen en vis grad af øget aktivitet hos hurtigvoksende genotyper i lysperioden 
ved høje lysintensiteter, men modsat ældre undersøgelser finder nyere undersøgelser ingen effekt på 
benproblemer.    

 

3.5. Stimulering af aktivitet gennem forskellige fodringsstrategier, strøelse og 
ophængning af snore 
Man har igennem en række studier undersøgt, om man ved at berige slagtekyllingers miljø kan 
stimulere fourageringsadfærd og herigennem opnå et øget aktivitetsniveau.  

Brugen og effekten af forskellige former for fodringsstrategier  
Undersøgelser af stimulering af aktivitet hos slagtekyllinger gennem tildeling af øgede 
fourageringsmuligheder eller ændringer i metoden, hvormed foder tildeles, er ganske få. Jordan et 
al. (2011) undersøgte effekten af at sprede foder i strøelsen på aktivitetsniveau og tilvækst hos en 
hurtigvoksende genotype (Ross 308). Grupper af kyllinger fik enten a) ingen foder i strøelsen, b) al 
foder spredt i strøelsen 5 gange dagligt fra en alder af 15 dage eller c) hel hvede spredt i strøelsen 2 
gange dagligt som tilskud til det almindelige foder i foderskålene. Spredning af hel hvede i strøelsen 
ændrede ikke kyllingernes tidsbudget eller tilvækst i forhold til kontrolkyllingerne. Tidsbudgettet 
hos kyllingerne med al foderet spredt i strøelsen var derimod markant anderledes; de brugte mindre 
tid i uge 3 og 4 på at ligge ned, mere tid på lokomotorisk aktivitet og fouragering i uge 3, 4 og 5. 
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Tilvæksten var reduceret hos kyllinger med alt foderet spredt i strøelsen, således at slutvægten var 
13 % lavere. I et andet forsøg med Ross 308 spredte Bizeray et al. (2002a) hel hvede 2 gange 
dagligt i strøelsen fra dag 8 til dag 17 som tilskud til standardfoderet i foderskålene. De fandt ej 
heller nogen ændring af tidsbudgettet i forhold til kontrolkyllinger, som ikke fik spredt hvede i 
strøelsen.    

Su et al. (1999) undersøgte hos hurtigvoksende kyllinger (Ross 208), hvordan antallet af måltider 
(2, 3 eller 4) om dagen fra dag 5-34 påvirkede benproblemer, foderudnyttelse samt vækst og 
sammenlignede med en kontrolgruppe, der havde ad libitum adgang til foder. De fandt, at jo færre 
måltider, desto mindre kropsvægt ved både dag 28 og dag 34 men desto bedre foderudnyttelse. 
Selvom der blev taget højde for den lavere kropsvægt, reducerede måltidsfodring sværhedsgraden 
af halthed. Jo færre måltider, desto mindre halthed. Ved kun 2 måltider sås også en reduktion i 
sværhedsgraden af kontaktsvidninger. To mulige forklaringer på den observerede effekt af 
måltidsfodring på benproblemer kan være; 1) et øget aktivitetsniveau, som også Nielsen et al. 
(2003a) fandt hos måltidsfodrede hurtigvoksende kyllinger (Ross 208) og 2) en ændring i 
frigivelsesmønstret af hormoner (fx insulin og væksthormon) induceret af de skarpt afgrænsede 
tidspunkter for foderindtag (Buyse et al., 1997). Svihus et al. (2013) måltidsfodrede hurtigvoksende 
Ross 308 således, at de fra dag 7-13 fik adgang til foder 4 gange én time i døgnet, hvilket fra dag 14 
blev reduceret til én gang af to timers varighed. Kontrolholdet bestod af ad libitum fodrede 
kyllinger. Adfærdsobservationer af kyllingerne blev foretaget i 4-timers perioder, hvor de 
måltidsfodrede kyllinger kun havde adgang til foder den første time. Man fandt, at de ad libitum 
fodrede kyllinger brugte mere tid på at æde samt mindre tid på at stå og på at fouragere end de 
måltidsfodrede. Andelen af tid brugt på hvile var ikke påvirket af fodringsstrategien.  

Tildeling af grovfoder finder primært sted i den økologiske slagtekyllingeproduktion som et 
supplement til fouragering på udearealer med vegetation, der ofte i vinterperioden kan være 
nedslidte, våde og utilstrækkelige. Desuden kommer kyllinger ofte ikke så meget ud i 
vinterperioden pga. vejret. En nyere undersøgelse viste, at adgang til udearealer med forskellige 
typer af vegetation stimulerede fourageringsaktiviteten forskelligt afhængig af genotype, køn, alder 
og tidspunkt på dagen (Almeida et al., 2012). Eksempelvis er de mere hurtigvoksende genotyper 
typisk mindre aktive (Nielsen et al., 2003b). Der findes ikke undersøgelser omkring tildeling af 
grovfoder til konventionelle slagtekyllinger, og højst sandsynligt er det meget problematisk, da det 
rent praktisk og teknisk vil være en udfordring i store stalde med en høj belægningsgrad. 
Tørstofindholdet af grovfoder varierer meget (Steenfeldt & Hammershøj, 2015), hvilket kan øge 
risikoen for fugtig strøelse inde i stalden og dermed øget risiko for trædepudesvidninger. Tildeling 
af grovfoder i den økologiske produktion foregår ofte i et bestemt område, eksempelvis i en 
veranda, der er bygget på stalden og hvorfra kyllingerne har adgang til udearealet. Tildeling af 
majsensilage som grovfoder i forsøg med økologiske æglæggere viste, at både i opdræts- og 
produktionsperioden stimulerede tildeling af majsensilage fourageringsaktiviteten hos både 
kyllinger og høner (Steenfeldt and Hammershøj, 2015).  
 
Udover en række positive sundhedsmæssige effekter på næringsstoffordøjeligheden og 
tarmsystemets udvikling har fibertildeling i foderet også den effekt, at det øger passagetiden af 
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foderet (Svihus and Hetland, 2001; Hetland et al., 2002; 2003; Amerah et al., 2009; Gonzalez-
Alvarado et al., 2010; Liu et al., 2011; Sacranie et al., 2012). Herved øges kyllingernes 
mæthedsfornemmelse, hvilket fører til et øget velbefindende. Uopløselige fiberkilder giver den 
største effekt, hvor havreskaller ofte har været anvendt som denne type fiberkilde. Fjerkræ æder 
gerne fibre, men der findes ikke litteratur, der har undersøgt om separat tildeling af havreskaller 
eller andet fiberholdigt materiale i strøelsen eller i specifikke foderbeholdere kunne stimulere deres 
fourageringsadfærd og dermed øge deres aktivitet. Fordelen ved havreskaller er et højt 
tørstofindhold, der ikke øger fugtigheden i strøelsen (Nielsen et al., 2011), hvilket der ellers er 
risiko for ved tildeling af grovfoder.  

Brugen og effekten af forskellige former for strøelse  
I Danmark anvendes generelt træspåner som strøelse i slagtekyllingestalde. Mange materialer er 
blevet testet for egnethed som strøelse til slagtekyllinger (se gennemgang i Su et al., 2000; 
Toghyani et al., 2010). I præferencetests bliver sand foretrukket af kyllingerne frem for andre 
materialer (Arnould et al., 2004; Shields et al., 2004, 2005; Toghyani et al., 2010). Det er derfor 
blevet foreslået, at tildeling af sand kan stimulere slagtekyllinger til øget aktivitet og dermed færre 
benproblemer (Shields et al., 2004). Shields et al. (2005) kunne dog ikke eftervise et højere 
aktivitetsniveau hos slagtekyllinger på sandbund sammenlignet med slagtekyllinger på en bund af 
træspåner. Derimod fandt Arnould et al. (2004) en højere fourageringsaktivitet hos kyllinger, der 
udover en strøelse af træspåner også havde adgang til sand, end hos kyllinger, hvor strøelsen alene 
bestod af træspåner. Et andet forsøg har påvist en lavere fugtighed i sand fremfor træspåner som 
strøelse og i overensstemmelse hermed en lavere forekomst af kontaktsvidninger (Simsek et al., 
2009). Det er dog svært at tolke ud fra sidstnævnte forsøg, hvor stor en andel af resultaterne der 
skyldtes typen af strøelse, da der i sandbehandlingen desuden var opsat siddepinde, mens der i 
træspånebehandlingen ikke var adgang til siddepinde. 

Brugen og effekten af ophængte snore 
Arnould et al. (2004) undersøgte, om ophængte snore var egnet miljøberigelse til slagtekyllinger, 
men fandt, at kyllingerne rettede ringe fourageringsaktivitet mod snorene. Den manglende interesse 
skyldtes muligvis, at snorene hang i et område med lavere lysintensitet, som hovedsageligt blev 
brugt af kyllingerne til hvile. Bailie & O’Connell (2015) placerede snore tæt på fodertrugene og 
fandt en hyppig brug af snore, som toppede, da kyllingerne var 3 uger gamle. Man fandt desuden et 
øget tidsforbrug på lokomotorisk aktivitet ved 3-ugers alderen men ikke ved 4- og 5-ugers alderen. I 
ugerne 3 og 4 fandt man, at kyllinger med adgang til snore havde en lille forbedring i halthedsscore, 
men dette kunne ikke understøttes af en anden test for benproblemer, hvor latenstiden til at 
kyllingen ligge sig ned måles. 

Konklusion 
Spredning af al foderet i strøelsen er en effektiv form for miljøberigelse til hurtigvoksende 
genotyper, idet kyllingerne blev stimuleret til mere aktivitet. Der rejser sig dog nogle vigtige 
spørgsmål om metoden vedrørende tilvækst, foderspild og smitterisiko, som påkræver en 
videreudvikling af metoden, før den føres ud i praksis. Spredning af hel hvede i strøelse har vist sig 
ikke at være effektiv som miljøberigelse til hurtigvoksende genotyper, idet det ingen effekt har på 
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hverken tidsbudget, overlevelse eller velfærd. Det er ikke testet, men det kunne måske tænkes, at 
andre alternative og mere fiberholdige foderemner (uopløselige fiberkilder, fx havreskaller eller 
majsensilage), end dem kyllinger kender fra fodertønden, kunne stimulere aktivitet.  

Det er uklart, hvad effekten af måltidsfodring er på adfærd og velfærd, idet divergerende resultater 
er fundet. En eventuel reduktion af tilvæksten kan være acceptabelt ned til et vist niveau, men bliver 
reduktionen for høj, vil det føre til sultfølelse hos kyllingerne. Det bør derfor undersøges nærmere, 
om måltidsfodring har nogen effekt på benproblemer hos den nuværende Ross 308, og hvordan 
måltidsfodring kan tilpasses, således at sultfølelse undgås eller minimeres til et acceptabelt niveau. 

Det kan være interessant at undersøge, om tildeling af sand i de områder, som bruges mindst i 
slagtekyllingestalde, vil kunne tiltrække flere kyllinger til at bruge netop disse områder, således at 
der opnås en mere homogen fordeling af kyllinger i staldene. Der kan dog muligvis være nogle 
hygiejnemæssige udfordringer i forhold til brugen af sand kommercielt. Så vidt vides er træspåner 
varmebehandlet, således der ikke er smittefare tilknyttet. Samme procedure kan eventuelt anvendes 
på sand. 

Snore vil umiddelbart være en nem måde at berige slagtekyllingemiljøet på, men den eksisterende 
viden indikerer, at brugen er svingende og effekten (om nogen) ikke særlig stor. 

  

3.6. Mindre belægningsgrad 
Belægningsgraden hører også under definitionen af miljøberigelse, idet det er en ændring i dyrets 
miljø, som potentielt kan øge dyrets adfærdsmæssige muligheder og føre til forbedringer af den 
biologiske funktion. Belægningsgraden har blandt andet betydning for kyllingernes 
bevægelsesmuligheder og varmeregulering samt strøelseskvaliteten og ammoniakniveauet i stalden.  

Effekten af mindre belægningsgrad 
Lokomotorisk aktivitet og fourageringsaktivitet falder med stigende belægningsgrader (Blokhuis & 
van der Haar, 1990; Lewis & Hurnik, 1990; Reiter & Bessei, 1999; Hall, 2001; Knierem, 2013). For 
eksempel fandt Üner et al. (1996), at kyllinger fra en hurtigvoksende genotype (Lohmann Meat-B 
hybrid, slagtevægt på 1600 g ved 42 dage), der var holdt ved en belægningsgrad på 24 kg/m2, gik 
og fjerpudsede mere end kyllinger holdt ved 36 kg/m2. De brugte mindre tid i området omkring 
foder og vand og var mere aktive i den sidste uge før slagtning. Også Lewis & Hurnik (1990) fandt 
en højere koncentration af kyllinger omkring foder og vand ved højere belægningsgrader og mindre 
aktivitet i de andre områder af stalden. Det kan tolkes som, at konkurrencen om adgang til foder og 
vand er større ved høje belægningsgrader, hvilket begrænser kyllingernes bevægelsesmuligheder.  

At kyllinger bevæger sig mindre ved højere belægningsgrader, er formentlig årsagen til at jo højere 
belægningsgrad, desto mere halte er kyllingerne. En undersøgelse fandt dog ingen forskel mellem 
30 og 34 kg/m2, men kyllinger ved de to belægningsgrader adskilte sig fra kyllinger ved 42 kg/m2 
ved at være mindre halte (Dawkins et al., 2004). Ligeledes fandt Hall (2001) flere benproblemer 
ved en belægningsgrad på 40 kg/m2 end 34 kg/m2. Ved en undersøgelse af skader på kroppen ved 
belægningsgrader på 40 kg/m2 og 34 kg/m2 fandt man flere skader ved den høje belægningsgrad 
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(Hall, 2001). En dansk undersøgelse af risikofaktorer for trædepudesvidninger fandt en signifikant 
højere forekomst ved belægningsgrader større end 40 kg/m2, end når belægningsgraden var 40 
kg/m2 eller derunder (Kyvsgaard er al., 2013). Dog var den numeriske forskel på stikprøvernes (100 
kyllinger pr. flok) gennemsnitlige, samlede trædepudescore lille (45,9 mod 44,8). Knierem (2013) 
fandt en højere forekomst af middelsvære tilfælde af trædepudesvidninger ved belægningsgrader på 
35 og 40 kg/m2 mod 18 og 25 kg/m2. Forekomsten af svære tilfælde af trædepudesvidninger var 
endvidere højere ved 40 end 35 kg/m2, hvilket er i overensstemmelse med Hall (2001), der fandt en 
højere andel af kyllinger med hasesvidninger ved 40 kg/m2 end ved 34 kg/m2. Den højere forekomst 
af kontaktsvidninger ved højere belægningsgrader skyldes, at strøelseskvaliteten forringes ved øget 
belægningsgrad (Bassler et al., 2013). Dette blev dog ikke bekræftet i undersøgelsen af Kyvsgaard 
et al. (2013), der ikke fandt nogen effekt af belægningsgraden på strøelsens kvalitet. 

Ved en belægningsgrad på 42 kg/m2 forstyrres en kylling i hvile i gennemsnit 34 gange i timen af 
andre kyllinger (Dawkins et al., 2004). Sænkes belægningsgraden til 34 kg/m2, er det 26 gange i 
timen, mens det ved 30 kg/m2 er 19 gange i timen. Forskellen mellem 30 og 34 kg/m2 var dog ikke 
signifikant, men de to belægningsgrader adskilte sig fra 42 kg/m2. Hall (2001) fandt ligeledes flere 
forstyrrelser ved 40 kg/m2 og ved 34 kg/m2. En reduktion i antallet af skub og trampen på vil 
udover færre forstyrrelser af søvn også medføre mindre risiko for skader på kroppen. 

Ved høje belægningsgrader mindskes ventileringen mellem kyllingerne, hvilket betyder en højere 
risiko for varmestress og dårligere luftkvalitet. Reiter & Bessei (2000) fandt temperaturen mellem 
kyllingerne til at være 6 °C lavere ved en belægningsgrad på 19,4 kg/m2 end ved 40,2 kg/m2. 
Kyllinger er sensitive overfor atmosfærisk ammoniak og opholder sig helst ved så lav en 
ammoniakkoncentration som muligt (Kristensen & Wathes, 2000). Ammoniak forårsager irritation i 
slimhinderne i øjne og det respiratoriske system, hvilket giver ubehag. Endelig kan ammoniak øge 
modtageligheden overfor respiratoriske sygdomme. Der findes ingen nyere undersøgelse af effekten 
af belægningsgraden på koncentrationen af atmosfærisk ammoniak, men ældre undersøgelser viser, 
at ammoniakniveauet øges med stigende belægningsgrad (Elwinger, 1995). Dawkins et al. (2004) 
fandt, at atmosfærisk ammoniak og strøelseskvalitet havde større effekt end belægningsgraden på 
enkelte velfærdsindikatorer. De understregede, at belægningsgrad er vigtig for kyllingernes adfærd 
og velfærd, men konkluderede, at nogle af generne ved høje belægningsgrader kan mindskes ved 
godt landmandsskab, hvor fugtighed og temperatur styres optimalt. 

Konklusion 
Det er velbelyst, at en lavere belægningsgrad øger kyllingers adfærdsmæssige muligheder og fører 
til forbedringer af den biologiske funktion. Lavere belægningsgrad fører til mere aktivitet, mindre 
halthed, færre kontaktsvidninger, færre forstyrrelser og mindre varmestress. Altså vil en reduceret 
belægningsgrad føre til væsentlig forbedring af slagtekyllingers adfærd og velfærd.  

 

3.7. Udendørsadgang 
I takt med at kyllingerne vokser, bliver rådighedsarealet indendørs pr. kylling mindre og kvaliteten 
af strøelsen forringet. Specielt i den sidste tredjedel af kyllingernes levetid kan det begrænse 
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kyllingernes muligheder for udførelse af forskellige former for adfærd, dels pga. pladsmangel, dels 
pga. manglende fouragerings- og støvbadningsmuligheder. Adgang til udendørsareal i netop denne 
periode vil derfor kunne virke miljøberigende og stimulere til aktivitet.  

Adgang til udendørsareal er på nuværende tidspunkt kun relevant i den økologiske produktion. Det 
vil kræve en anderledes indretning af de konventionelle stalde og en lavere belægningsgrad, hvis 
udendørsadgang skulle kunne fungere. Udgangshuller påvirker temperatur og ventilation i stalden, 
hvilket vil være en udfordring ved høje belægningsgrader. Flokstørrelserne i de konventionelle 
stalde er så store, at de færreste producenter har et tilknyttet udendørsareal, der er stort nok. Med de 
store flokstørrelser i den konventionelle slagtekyllingeproduktion vil det kun være få kyllinger, der 
benytter udendørsarealet og effekten vil være minimal. 

Brugen af udendørsadgang 
Hurtigvoksende genotyper anvender udendørsarealer mindre end langsomvoksende (Gordon 2002a; 
Nielsen et al., 2003b). Også blandt langsomvoksende genotyper er der forskelle alt efter 
fodringsstrategi (Nielsen et al., 2003b). Nielsen et al. (2003b) fandt, at kyllinger fodret med foder 
indeholdende moderat energi opholdt sig mere udendørs end kyllinger fodret med et lavenergifoder. 
Det skyldtes muligvis mangel på visse næringsstoffer eller mineraler i foderet med moderat energi, 
hvilket kyllingerne kompenserede for ved at fouragere mere på udendørsarealet. En nyere 
undersøgelse, hvor den hurtigvoksende Ross 308 blev anvendt som økologisk slagtekylling med 
adgang til udearealer, blev aktivitet og fourageringsadfærd stimuleret med et lavere proteinindhold 
og forskellige aminosyreniveauer i foderet (Eriksson et al., 2010), hvilket bekræftede de tidligere 
undersøgelser. Eriksson et al. (2010) viste, at øget fouragering på udearealet ikke fuldt ud kunne 
dække behovet for de essentielle aminosyrer, med mindre at lav-protein foderet blev suppleret med 
visse aminosyrer, hvilket ikke er tilladt i den økologiske husdyrproduktion. Mangel på specielt 
methionin kan forårsage fjerpilning og kannibalisme (Ambrosen & Petersen, 1997). 

Hos mediumvoksende slagtekyllinger (41 g/dyr/dag) i flokke af 20.000 individer registrerede man 
aldrig mere end 15 % af kyllingerne ude samtidigt (Dawkins et al., 2003). Der er ikke lavet 
undersøgelser af flokstørrelsens betydning for brugen af udearealet hos slagtekyllinger, men fra 
æglæggende høner ved man at jo mindre flokstørrelse, desto flere høner opholder sig udendørs 
samtidigt (Bubier & Bradshaw, 1998; Zeltner et al., 2004; Hegelund et al., 2005). Hos høner af 
æglæggertypen har man fundet, at op mod 40 % af alle dyrene i små flokke (<500) er ude samtidigt. 
Stadig et al. (2014) fandt i en undersøgelse af en langsomvoksende genotype af slagtekyllinger, 
hvor flokstørrelsen blot var 100 individer, dog ikke en væsentlig højere andel (16,3 %), end hvad 
Dawkins et al. (2004) fandt i flokke af 20.000 kyllinger, men disse undersøgelser er ikke direkte 
sammenlignelige, da en lang række andre faktorer end flokstørrelsen adskilte sig.  

Kvaliteten af udearealet har ligeledes stor betydning for antallet af kyllinger, som bruger det. 
Kyllinger nedstammer fra junglehønen, der foretrækker lysninger i skoven, hvor de kan leve i ly for 
rovdyr. Dette er ligeledes gældende for den domesticerede kylling og høne. Jo mere dække, der er 
på udearealet, desto flere individer bruger arealet samtidigt, og desto længere væk fra huset kommer 
de (Dawkins et al., 2003; Zeltner & Hirt, 2003; Hegelund et al., 2005; Stadig et al., 2014). Dækket 
kan både være naturlig vegetation men også være i form af kunstige strukturer. For eksempel viste 
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Stadig et al. (2014), at områder med dække i form af skillevægge foretrækkes fremfor områder uden 
dække. Adgang til udeareal er ofte ikke en realitet i vinterperioden i Danmark for de økologiske 
slagtekyllinger pga. vejrforholdene, men her kan en veranda være et fint kompromis. I en hollandsk 
undersøgelse af en hurtigvoksende genotype med overdækket udendørsadgang, også kaldet en 
veranda, fandt man, at et gennemsnit på 13 % af kyllingerne blev observeret udendørs om 
sommeren, mens det tilsvarende tal var 2 % om vinteren (Ruis et al., 2004). Steenfeldt og Nielsen 
(2015) fandt at belægningsgraden i en stald med etagesystem, påvirkede økologiske høners brug af 
veranda- og udendørsarealer. En øget belægningsgrad fra 6 til 9 og 12 høner per m2 gulvareal viste 
at ved behandlingen med den højeste belægningsgrad benyttede hønerne verandaarealet hyppigere 
end ved de lavere belægningsgrader. En løbende vurdering af sliddet på vegetationen på udearealet 
indikerede imidlertid, at hønerne ved den laveste belægningsgrad benyttede udearealet mere end 
hønerne fra de højere belægningsgrader. Selvom adgang til vand, siddepinde og foder samt 
redekasseareal opfyldte kravene for økologisk produktion, var der en større konkurrence om disse 
vigtige faciliteter, hvilket kan have påvirket hønernes motivation til at gå væk fra stalden negativt. 
Ved brug af udeareal hos slagtekyllinger kan det antages, at belægningsgraden også kan påvirke 
kyllingernes motivation til at bevæge sig væk fra foder og vand. Placering af vand og især foder på 
udearealet har nogle uhensigtsmæssige effekter, da det kan tiltrække både vilde fugle og gnavere, 
hvilket giver en øget risiko for smitte af sygdomme. 

Effekten af udendørsadgang 
De få eksisterende undersøgelser af, hvordan adgang til udendørsareal påvirker kontaktsvidninger, 
viser divergerende resultater, lige fra en lavere til en højere forekomst (Broom & Reefmann, 2005; 
Haslam et al., 2006; Pagazaurtundua & Warriss, 2006; Tuyttens et al., 2008). Van de Weerd (2009) 
konkluderede på den baggrund, at det er muligt med godt management at producere slagtekyllinger 
med udendørsadgang uden problemer med kontaktsvidninger. Det har ligeledes stor betydning, hvor 
aktiv en genotype man vælger (Kestin et al., 1999). Trædepudescoringen, der foretages under 
kødkontrollen på de danske slagterier, har vist, at de økologiske kyllinger, der jo som bekendt har 
udendørsadgang, har værre trædepudesvidninger end de konventionelle kyllinger (Nielsen, 2015). 
Man bør dog på nuværende tidspunkt ikke konkludere, at det skyldes udendørsadgang, idet det kan 
diskuteres, om kontrollen giver et retvisende billede. De økologiske slagtekyllingers fødder fremstår 
ofte klinisk anderledes end konventionelle kyllingers fødder. Den højere alder og øgede aktivitet 
kan betyde, at huden får forøget hornlag, dvs. hyperkeratose (”hård hud”), som kan misfarves. Hvis 
scoringen ikke gennemføres meget opmærksomt, inkluderende tjek af læsionernes dybde, kan 
sådanne fødder ukorrekt tildeles den højeste score baseret på den store udbredelse af misfarvningen 
og fremvækst af nye papiller.   

Aktiv adfærd udføres typisk udendørs, hvilket navnlig skyldes, at fourageringsmateriale af høj 
kvalitet forekommer udendørs (Ruis et al., 2004). Undersøgelser af forskelle på tidsbudgettet og 
hermed aktivitetsniveauet mellem slagtekyllinger henholdsvis med og uden adgang til 
udendørsareal findes så vidt vides ikke. Solbadningsadfærd ses kun i direkte sollys og aldrig i 
kunstigt lys og foregår derfor kun udendørs (Huber, 1987). Ruis et al. (2004) fandt ingen effekt af 
adgang til et overdækket udendørsareal (veranda) på halthed hos en hurtigvoksende genotype. 
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Endo- og ektoparasitter nævnes ofte som negative effekter af udendørsadgang hos æglæggere. 
Viden om parasitter hos slagtekyllinger med adgang til udendørsarealer er begrænset, men 
parasitterne har væsentlig kortere tid til at gennemføre deres livscyklus i slagtekyllingeproduktionen 
end i ægproduktionen. I en engelsk undersøgelse af en langsomvoksende genotype af 
slagtekyllinger (ISA 657) med udendørsadgang fandt man en begrænset forekomst af Heterakis 
(blindtarmsorm) og Ascaridia (spoleorm; Gordon 2002b). I ethvert system med adgang til 
udendørsarealer vil der være forøget risiko for rovdyrangreb, men der findes ingen undersøgelser af 
dette emne. 

Konklusion 
Adgang til udendørsarealer er et krav i den økologiske slagtekyllingeproduktion, senest fra 6 uger 
alderen, og har potentiale til at kunne fungere som en miljøberigende faktor, da det stimulerer 
kyllingerne til at udvise forskellige former for naturlig adfærd. Det afhænger dog af en række 
faktorer, såsom kvaliteten af udearealet, genotype, årstid, management mht. parasitter og rovdyr 
samt muligvis flokstørrelse og belægningsgrad. Optimeres disse faktorer, vil adgang til 
udendørsareal føre til en væsentlig forbedring af dyrevelfærd, idet kyllingerne i højere grad får 
mulighed for at opfylde deres adfærdsmæssige behov. Belægningsgraden i den sidste del af 
kyllingernes levetid reduceres i dagtimerne, fordi kyllingerne kan komme ud, og kyllingerne får 
bedre muligheder for at undgå varmestress. Det bør dog undersøges nærmere, hvordan man 
optimerer de ovennævnte faktorer i forhold til at øge kyllingernes brug af udendørsarealet, så man 
dermed øger de velfærdsmæssige fordele.  

Verandaer kan potentielt være et positivt supplement til udendørsarealer, specielt i vinterperioden. 
Så vidt vides foreligger der ingen videnskabelige undersøgelser af slagtekyllingers brug af veranda 
frem for et udendørsareal eller af effekten heraf. Verandaen kan gøres mere attraktiv ved jævnligt at 
tildele fiberholdigt materiale eller grovfoder, samt et lag sand eller andet materiale til støvbadning. 
Man kan også forestille sig, at verandaen betragtes af kyllingen som et mere trygt område end et 
udendørsareal, idet verandaen er overdækket.  

 

3.8. Mindre flokstørrelse 
Der er kun få studier af effekt af flokstørrelse på slagtekyllingers adfærdsmæssige muligheder og 
biologiske funktion. Man skal i undersøgelser af flokstørrelsens betydning tage højde for, om 
flokstørrelsen konfunderes med det totale areal, eftersom en større flok nødvendigvis skal have 
mere plads. Slagtekyllinger ser ud til at foretrække et større totalareal fremfor en mindre 
flokstørrelse (Mallapur et al., 2009). Under den forudsætning, at den daglige pasning udføres 
grundigt og opmærksomt, vurderes det, at fordelene ved at anvende mindre flokstørrelser som 
miljøberigelse hos slagtekyllinger uden adgang til udendørsarealer formentlig vil være minimale. 
For flokke med udendørsadgang vil der muligvis være større fordele (se kap. 3.7).  
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4. Produktionsforhold og velfærdproblemer hos forældredyr til slagtekyllinger   
Der er få studier af forældredyrs adfærd og velfærd, herunder effekt af miljøberigelse. Den 
begrænsede foreliggende litteratur omhandler hovedsageligt forældredyr til konventionelle 
slagtekyllinger, mens det er yderst sparsomt med litteratur på området for forældredyr til økologiske 
slagtekyllinger.  

 

4.1. Forældredyr til konventionelle slagtekyllinger 
Opstaldningsforholdene hos forældredyr er kun i ringe grad reguleret af lovgivning. Der findes ej 
heller nogen branchekode på området. Bilag 1, hvor viden om opstaldningsforholdene er indhentet 
hos branchen, kan derfor anvendes som supplement til dette afsnit samt afsnittet om økologiske 
forældredyr. Ifølge den eksisterende lovgivning skal strøelsesmåtten være tør og løs i overfladen 
(BEK nr. 757 af 23/06/2010). Næbtrimning må foretages op til 10 dage efter klækning, og 
amputation af tæer, kam og sporer på haner må foretages indenfor de første 72 timer efter klækning. 
Kun det yderste led på den bagudrettede tå må amputeres (BEK nr. 757 af 23/06/2010). 
Lysintensiteten skal være over 20 lux, målt i dyrenes øjenhøjde, i mindst 80 % af stalden (BEK nr. 
757 af 23/06/2010). 

Den anvendte genotype er Ross 308 (Aviagen), der, som beskrevet under kap. 2.1, i løbet af 35 dage 
når en levende vægt på 2.135 g. Selektionen for hurtig vækst medfører velfærdsproblemer hos 
forældredyrene. Hvis forældredyrene fodres ad libitum fører det til fedme og dermed alvorlige 
sundheds- og reproduktionsproblemer under æglægningsperioden (Mench, 2002; Heck et al., 2004). 
Derfor foderbegrænses forældredyr i opdrætsperioden undtagen de første par uger. I perioder 
tildeles opdrættet kun omkring en tredjedel af den mængde, som alderssvarende forældredyr ville 
indtage ad libitum (Savory et al., 1996; de Jong et al., 2002). I æglægningsperioden er restriktionen 
på 45-70 % af ”ad libitum”-indtagelsen (Bruggeman et al., 1999). Haner foderbegrænses typisk 
mindre under opdrætsperioden, men mere under produktions-perioden, end høner (Renema et al., 
2007). Det løses i æglægningsperioden, hvor kønnene holdes sammen, ved at anvende to typer 
fodertrug; hanernes fodertrug hænges så højt, at kun hanerne kan nå, mens hønernes fodertrug 
konstrueres således, at hanerne pga. deres bredere hoveder ikke kan nå ind til foderet (Laughlin, 
2009). Både i opdræts- og æglægningsperioden fodres der 1 gang dagligt.   

Den strenge foderrestriktion, der implementeres for at reducere forekomsten af mange sundheds- og 
reproduktionsproblemer, er paradoksalt nok også kilde til mange af de velfærdsproblemer, der ses 
hos forældredyrene. Den daglige ration indtages hurtigt. Kostal et al. (1992) fandt, at 18-19 uger 
gamle foderbegrænsede høner indtog den daglige foderration på 4-16 min. Forældredyrene er 
herefter fortsat motiverede for at fouragere og æde dels pga. sult, dels pga. et adfærdsmæssigt behov 
for at udføre æde- og fourageringsadfærd. De udviser derfor både i opdræts- og 
æglægningsperioden adfærd, der indikerer frustration, kedsomhed og sult. Det indebærer blandt 
andet stereotype hak på objekter i miljøet, forøget lokomotorisk aktivitet og overdrevet indtag af 
vand (se gennemgang i D’Eath et al., 2009). For at forhindre vandspild og våd gødning, som fører 
til våd strøelse og dermed en øget risiko for kontaktsvidninger, styres vandforbruget. Det gøres dels 
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gennem vandtrykket, dels gennem tidsbegrænsninger i adgangen til vandet. Foderbegrænsede 
forældredyr udviser tegn på stress, idet forholdet mellem heterofile granulocytter og lymfocytter 
(H/L) og niveauet af kortikosteron i blodet er forhøjet (Hocking et al., 1993, 1996). Dog kan det 
forhøjede niveau af kortikosteron også skyldes metaboliske årsager (de Jong et al., 2003). Endelig 
fører konkurrencen om foderet til et øget niveau af aggressive hak, både imellem haner og imellem 
høner (Hocking & Jones, 2006).  

Det andet store velfærdsproblem knyttet til rugeægsproduktionen er det høje niveau af aggression, 
som hanerne retter mod hønerne, hovedsageligt under parringsadfærd (Millman and Duncan, 2000; 
Millman et al., 2000). Det kan resultere i store sår på ryggen, nakken og på kroppen under vingerne 
(Millman et al., 2000). Hanernes parringsadfærd beskrives som værende grov, hvor de jagter og 
hakker hønerne samt tvinger hønerne til parring (Millman et al., 2000; Jones et al., 2001). 
Kurtiseringsadfærd før parring er stort set ikke-eksisterende (Millman et al., 2000; Jones et al., 
2001; de Jong et al., 2009). Det er sandsynligt, at den grove parringsadfærd inducerer frygt og 
reduceret velfærd hos hønerne (Millman et al., 2000; Leone & Estevez, 2008; de Jong et al., 2009). 
Hønernes fjerdragt er typisk meget ringe grundet slitage fra hanerne i anden halvdel af 
produktionsperioden, hvilket øger risikoen for skader (personlig kommentar, Ingrid de Jong). For at 
mindske hanernes skader på hønerne næbtrimmes de, og desuden amputeres sporer og det yderste 
led af den bagudrettede tå (muligvis ikke i DK). Det kan føre til akut og kronisk smerte hos hanerne 
(Cheng, 2006; Gentle & Hunter, 1988).      

 

4.2. Forældredyr til økologiske slagtekyllinger 
I 2014 trådte der en ny bekendtgørelse om produktion af økologiske formeringsdyr og deres 
centralopdræt i kraft (BEK nr. 488 af 08/05/2014). For de økologiske forældredyr gælder samme 
regler for belægning, indretning af stald og adgang til siddepinde, reder, vand og foder, som i den 
økologiske ægproduktion. Belægningsgraden i rugeægsstalden må ikke overstige 6 dyr/m2 
nettoareal. Antallet af forældredyr i én stald må ikke overstige 4.800 i opdrætsperioden og 3.000 i 
rugeægsperioden. Mindst en tredjedel af stalden skal have fast gulv dækket af en form for strøelse. 
Staldene skal være forsynet med siddepinde (ca. 18 cm pr. dyr), og for rugeægsstalden gælder, at 
der skal være 1 m2 fællesrede pr. 83 høner eller mindst én enkeltrede pr. 7 høner. Ifølge den nye 
bekendtgørelse kan kravet om adgang til udearealer grundet risiko for smitte med patogene 
bakterier, erstattes af adgang til en løbegård/veranda bygget udenpå stalden. Løbegården skal have 
en størrelse, således at belægningsgraden under opdræt maksimalt er 30 dyr pr. m2, mens den under 
rugeægsperioden maksimalt må være 2 dyr pr. m2. Løbegården skal have fast gulv og tag, være 
mindst 1,6 m høj og 2,5 m bred og med en nethøjde på halvdelen af ydervæggens højde. Der skal 
være mindst 1,5 m ind- og udgangshuller mellem stalden og løbegården pr. 100 m2 af nettoarealet i 
stalden. Gulvet i løbegården skal være dækket med sand, jord, tørv eller lignende, så de kan 
anvendes som skrabe- og støvbadningsareal (BEK nr. 488 af 08/05/2014).  

Effekten af forskellige typer af miljøberigelse på velfærd og aktivitet i økologisk 
forældredyrsopdræt og produktion af rugeæg er ikke forskningsmæssigt dokumenteret. Den 
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økologiske forældredyrsproduktion adskiller sig også markant fra den konventionelle, da der 
anvendes helt andre genotyper med et lavere vækstpotentiale, hvorved det kan antages, at der ikke 
anvendes den samme kraftige foderrestriktion. Der er imidlertid også forskelle i vækstpotentialet 
hos de genotyper, der anvendes i den økologiske produktion af slagtekyllinger (Steenfeldt et, al 
2014), så der for nogle typer vil være behov for en kvalitativ eller kvantitativ foderrestriktion i et 
vist omfang.   
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5. Miljøberigelse til forældredyr til slagtekyllinger 
I dette kapitel gennemgås de i litteraturen beskrevne former for miljøberigelse tilpasset forældredyr 
til konventionelle slagtekyllinger. Alle beskrevne former for miljøberigelse lever op til definitionen 
om at være en ændring af miljøet hos dyr i fangenskab, som øger dyrets adfærdsmæssige 
muligheder og fører til forbedringer af den biologiske funktion (Newberry, 1995). Følgende former 
for ændringer i forældredyrenes miljø er gennemgået: kvalitativ foderrestriktion, baller af 
træspåner, træspåner, ophængning af snore, spredning af foder i strøelse, måltidsfodring, paneler, 
mindre belægningsgrad, UV-lys og eleverede hvilepladser. Gennemgangen indeholder en vurdering 
af om ændringerne i miljøet opfylder kriterierne i den anvendte definition af miljøberigelse 
(Newberry, 1995), dvs. om de resulterer i at forældredyrenes adfærdsmæssige muligheder øges og 
om de fører til forbedringer af den biologiske funktion. Som mål for effekterne af miljøberigelsen er 
der i udredningen hovedsagelig fokuseret på stereotypier (hak på objekter og halefjer, overdreven 
drikkeadfærd og overdreven lokomotorisk aktivitet), parringernes karakter (tvungne, afbrudte eller 
succesfulde), tidsforbrug på æde- og fourageringsadfærd samt tidsforbrug på hvile på eleverede 
pladser. Desuden anvendes også forekomsten af kurtiseringsadfærd, kompensatorisk foderindtag, 
fjerpilning, fjerdragtsskader, en række fysiologiske mål for stress og sult (forholdet mellem 
heterofile granulocytter og lymfocytter, plasma/glukoseforhold, plasma-kortikosteron), forekomst af 
aggression, skader på kroppen, brystbensskader, frygt, tilvækst og kropsvægt. Disse faktorer er alle 
anerkendte velfærdsindikatorer, der anvendes ved bedømmelse af velfærd, nogle specifikt for 
forældredyr til slagtekyllinger, mens andre anvendes for fjerkræ generelt (Mench, 2002; Welfare 
Quality, 2009; de Jong & Guemene, 2011; Bessei, 2014). Nedenstående beskrevne former for 
miljøberigelse har været anvendt til forældredyr til konventionelle slagtekyllinger. Det har ikke 
været muligt at finde tilsvarende litteratur vedrørende forældredyr til økologiske slagtekyllinger.  

 

5.1. Stimulering af æde- og fourageringadfærd: Kvalitativ foderrestriktion, 
baller, snore, strøelse, spredning af foder og flere måltider 
Miljøberigelse, der omfatter forskellige former for foder, strøelse eller fodringsstrategier, kan dels 
bruges til at imødekomme forældredyrenes motivation for æde- og fourageringsadfærd, dels til at 
mindske sult.  

Brugen og effekten af kvalitativ foderrestriktion 
Ved kvalitativ foderrestriktion tilfører man standardfoderet ikke-næringsholdige eller næringsfattige 
fyldstoffer. Det kan være en eller flere typer af fibre. Der skal dermed en større mængde foder til for 
at opnå samme energioptagelse. Herved øges indholdet i mave-tarm-systemet, og forældredyrene 
forventes ved fodring med denne type lavenergiholdig og/eller fiberholdig foder at opnå en større 
mæthedsfremmende effekt end ved fodring med standardfoder. Desuden opnås en større 
tilfredsstillelse af behovet for ædeadfærd, idet tiden forbrugt på indtagelse af foderet øges pga. den 
større mængde. Afhængigt af de anvendte fyldstoffer og mængden af dem, fodres forældredyrene 
enten ad libitum eller restriktivt med større fodermængder. En del undersøgelser har undersøgt 
effekten af denne kvalitative foderrestriktion i forhold til den kvantitative foderrestriktion, som 
ellers er standard. 
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Zuidhof et al. (1995) undersøgte, i et eksperimentelt forsøg med Shaver Starbro forældredyrshøner, 
effekten af at tilføje den normale foderration, givet ved kvantitativ foderrestriktion, enten 15 % eller 
30 % havreskaller. Standardfoderprogrammet, fastlagt efter vægtmål for forskellige aldre, blev fulgt 
frem til forsøgets afslutning ved 56-ugers alderen. Tiden brugt på foderindtag var størst hos 
forældredyr fodret med 30 % havreskaller, herefter 15 % havreskaller efterfulgt af kontrol i første 
halvdel af opdrætsperioden (54, 39 og 34 min.) og i æglægningsperioden (489, 349 og 264 min.). 
Fra 12-20 uger var der ingen forskel mellem behandlingerne, og det tog i gennemsnit 
forældredyrene 34-41 min. at indtage den daglige ration. Hverken i opdræts- eller 
æglægningsperioden var der effekt af behandlingerne på antallet af stereotype hak på objekter. I 
æglægningsperioden drak og hvilede forældredyrene, der fik 15 og 30 % havreskaller, mindre. Ved 
12-ugers alderen var forholdet mellem heterofile granulocytter og lymfocytter mindre hos de 
forældredyr, der fik 15 og 30 % havreskaller, mens der ingen effekt var ved 20 eller 50 uger. Raten, 
hvormed ensartethed i kropsvægt faldt over æglægningsperioden, var mindst hos forældredyr, der 
blev fodret med 15 og 30 % havreskaller. Æg- og kyllingeproduktionen var størst hos forældredyr 
fodret med 15 % havreskaller.      

Savory et al. (1996) testede effekten af at tilsætte enten sukkerroemasse (400 g/kg), havreskaller 
(300 eller 600 g/kg) eller savsmuld (500 g/kg) i standardfoderet til forældredyrshønniker (Ross 1) i 
opdrætsperioden. Foderet blev tildelt ad libitum, dog ikke i kontrolgruppen. Tidsforbruget på 
ædeadfærd steg, stereotype hak på objekter blev næsten elimineret, og drikkeadfærd blev reduceret 
ved fodring med de fiberrige og lavenergiholdige foderblandinger. Modsat forventningen var 
forholdet mellem heterofile granulocytter og lymfocytter størst i behandlingen med 
sukkerroemasse, mens kontrollen ikke adskilte sig fra de øvrige behandlinger. Koncentrationen af 
plasma-kortikosteron var højest i sukkerroemasse- og savsmuldsbehandlingerne, mens kontrollen 
ikke adskilte sig fra behandlingerne med havreskaller.  

Hocking et al. (2004) undersøgte ligeledes under eksperimentelle forhold effekten af at tilsætte 
havreskaller eller sukkerroemasse samt solsikkemel i tre forskellige forhold (50, 100 eller 200 g/kg) 
på tilvækst og velfærd. Modsat Savory et al (1996) blev forældredyrshønnikerne (Starboro) fodret 
restriktivt på alle foderblandingerne, således at målvægten blev fulgt under hele opdrætsperioden. 
Man fandt, at 50 g sukkerroemasse/kg foder og 200 g havreskaller/kg foder reducerede antallet af 
stereotype hak på objekter. Forholdet mellem heterofile granulocytter og lymfocytter var størst hos 
de forældredyr, der fik kontrolfoder og foder med den laveste andel af fyldstof.   

Jones et al. (2004) undersøgte effekten af standardfoder vs. foder med et højt fiberindhold, men med 
samme energiindhold, på foderbegrænsede forældredyrshønniker (Hubbard - genotypen ikke 
nærmere specificeret). Mængden af foder var tilpasset således, at målvægten blev fulgt under hele 
opdrætsperioden. Man fandt ingen effekt på adfærd, antallet af hvide blodlegemer eller forholdet 
mellem heterofile granulocytter og lymfocytter. Hocking (2006) fandt ligeledes ingen effekt på 
fysiologisk respons og adfærd, med undtagelse af en reduktion i drikkeadfærd og vandindtag, hos 
Ross 308 og Cobb 500 foderbegrænsede forældredyrshønniker ved fodring med lavenergifoder 
sammenlignet med standardfoder i opdrætsperioden.   
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De Jong et al. (2005) fandt, at foder indeholdende enten 8,4 eller 9,6 MJ/kg sammenlignet med 
standardfoder indeholdende 10,9 MJ/kg øgede tiden forbrugt på foderindtag og reducerede 
stereotype hak på objekter ved 6- og 10-ugers alderen hos restriktivt fodrede forældredyrshønniker. 
Kompensatorisk foderindtag, dvs. hvor meget forældredyrene ville indtage udover deres 
almindelige daglige ration, var reduceret ved 12-ugers alderen hos de hønniker, der fik foder 
indeholdende 8,4 MJ/kg. I æglægningsperioden var forholdet mellem heterofile granulocytter og 
lymfocytter højst hos de høner, der fik foder med det laveste energiindhold, hvilket indikerer, at de 
oplevede mere stress, muligvis grundet det meget lange tidsforbrug på foderindtag (fx 585 min. vs. 
306 min. ved 30 uger).  

Nielsen et al. (2011) undersøgte effekten af forholdet mellem opløselige og uopløselige fibre på 
foderbegrænsede forældredyrshønniker (Ross 308). Opløselige fibre kan absorbere mere vand og 
dermed øge tarmindholdet mere end uopløselige fibre. Hypotesen var derfor, at hønniker, der fik 
foder med et højere indhold af opløselige fibre, ville udvise tegn på forbedret velfærd gennem 
ændringer i adfærd. Uanset typen af fibre var der overordnet set færre stereotype hak på objekter, 
færre hak rettet mod halefjer og mindre kompensatorisk foderindtag i test hos forældredyr fodret 
med fiberholdigt foder. Forældredyr, der blev fodret med et højt indhold af opløselige fibre, havde 
et højere vandforbrug end forældredyrene, der fik standardfoder og foder med et lavere indhold af 
opløselige fibre. Det førte til en forringelse af strøelsen. Desuden udviste disse forældredyr tegn på 
ubehag i lange perioder efter fodring, idet de oftere stod i en positur med krum ryg og hovedet 
trukket ned. Derimod viste undersøgelsen, at foder med uopløselige fibre som havreskaller havde en 
positiv effekt på hønnikernes adfærd og fjerdragt i hele opdrætsperioden uden at påvirke den 
ønskede vækstkurve, selvom det daglige foderindtag var betragtelig højere end kontrolholdets 
(Nielsen et al. 2011). Da foderet med havreskaller resulterede i en meget tør strøelse var 
støvbadningsaktiviteten høj og effekten på trædepuderne positiv. Der blev ikke observeret nogen 
former for stereotyp adfærd og der var ingen tendens til fjerpilning, hvilket blev observeret i 
kontrolholdet, der blev foderbegrænset på standardfoder. En sulttest viste, at hønnikerne fra 
kontrolholdet var mere motiverede til at æde mere og hurtigere end hønnikerne på fiberholdigt 
foder, hvilket indikerer, at sidstnævnte havde en større mæthedsfornemmelse.  

Tilsvarende fandt Moradi et al. (2013), at uopløselige fibre resulterede i lavere koncentration af 
plasma-kortikosteron hos forældredyrshøner (Cobb 500) fodret med forskellige typer fibre. 
Sammenlignet med forældredyr, der blev fodret med standardfoder i alderen 24-38 uger, fandt de et 
øget tidsforbrug på ædeadfærd hos forældredyr fodret med fiberholdigt foder. I en nyere 
undersøgelse af van Emous et al. (2014) blev der fundet positive effekter af fodring med et lavere 
proteinindhold kombineret med et højere fiberindhold på adfærden hos forældredyrshøner (Ross 
308). Hønerne med et lavt eller medium niveau protein i foderet og med 3 og 6 % højere 
fiberindhold end kontrolholdet, udviste mere hvileadfærd og mindre stereotyp adfærd, hvilket til 
dels kunne forklares med, at hønerne brugte mere tid på æde end hønerne i kontrolholdet. Van 
Emous et al. (2014) fandt ingen effekt af behandlingerne på plasma-kortikosteron målt ved 
forskellige aldre gennem forsøget og kom med den interessante betragtning, at indholdet af plasma-
kortikosteron i blodet generelt er steget hos forældredyr til slagtekyllinger pga. en øget 
foderrestriktion gennem de seneste 30 år, hvilket gør, at dyrene tilsyneladende responderer mindre 
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på forskelle i de mængder foder, der bliver tildelt. Med baggrund i den betragtning kan det 
diskuteres om plasma-kortikosteron er en korrekt måleparameter for fysiologisk stress, ligesom at 
det understreger at forældredyrenes adfærd er en vigtig parameter, når der konkluderes på effekten 
af foderstrategier. 

Brugen og effekten af baller af træspåner og snore  
I opdrætsstalde med foderbegrænsede forældredyrshønniker tildelte Hocking & Jones (2006) 
plastikindbundne baller af træspåner og bundter af plastiksnore, som forældredyrene kunne rette 
eksplorative hak og fourageringshak imod. Plastikken blev fjernet, når hønerne havde ødelagt 
ballerne. Ballerne blev udskiftet, da kyllinger var 6 uger gamle og herefter mindst hver 2. uge. Der 
var tre behandlinger; ingen berigelse, berigelse fra dag 0 og berigelse fra 8-ugers alderen. Formålet 
var dels at undersøge om forældredyrene ville anvende de to former for berigelse, dels at undersøge 
effekten på niveauet af aggression og fjerdragtens tilstand. Snorene blev ikke brugt ret meget, men 
dog mere af de forældredyr, der først fik adgang til berigelse ved 8-ugers alderen. Brugen af 
ballerne var også forholdsvis begrænset og faldt, desto ældre forældredyrene blev. Der var ingen 
forskel på, om ballerne blev tildelt på dag 0 eller først ved 8-ugers alderen med hensyn til brugen af 
dem ved 10 og 16 uger. Man fandt ingen effekt af tildeling af snore og baller på niveauet af 
aggression eller fjerdragtsskader. 

Brugen og effekten af strøelse  
Hocking et al. (2005) undersøgte, om opdræt af foderbegrænsede forældredyrshønniker på 
henholdsvis træspåner (L) eller spaltegulv (S) havde en effekt på adfærd. Ved 8-ugers alderen blev 
de to behandlinger opdelt i 4, således at grupperne enten fortsatte i den samme behandling (LL og 
SS) eller modtog den anden behandling (LS og SL). De fandt ved 4-ugers alderen, at 
forældredyrene på strøelse udførte mere fourageringsadfærd, mindre fjerpilning samt færre 
stereotype og aggressive hak. Antallet af stereotype hak på vægge var fortsat størst ved 10-ugers 
alderen hos forældredyr, der igennem hele opdrætsperioden havde spaltegulv. Ved 10-ugers alderen 
var fjerdragten mere skadet hos de forældredyr, der var opdrættet på spaltegulv. Alle forældredyr i 
Danmark holdes på strøelse, både i opdræts- og produktionsperioden. Resultaterne fra dette forsøg 
understreger dog vigtigheden af et fouragerings- og støvbadningsmateriale, og det kan derfor 
tænkes, at jævnlig tildeling af ny strøelse og typen af strøelse kan have en positiv effekt på adfærd 
og velfærd hos forældredyr. 

Brugen og effekten af to daglige måltider og spredning af foder i strøelsen  
Effekten af fodring to gange dagligt fremfor blot én gang dagligt på sult og frustration hos 
forældredyrshønniker blev undersøgt af de Jong et al. (2005). Resultatet var uklart. Forældredyrene 
fodret 2 gange dagligt var mere lokomotorisk aktive, hvilket kan indikere øget fødesøgningsadfærd, 
men også frustration forårsaget af manglende tilfredsstillelse af ædeadfærd. De andre undersøgte 
indikatorer på sult (plasma-kortikosteron-koncentration, kompensatorisk foderindtag og plasma-
/glukoseforhold) var ikke påvirkede af, om forældredyrene blev fodret 1 eller 2 gange dagligt. De 
Jong et al. (2005) undersøgte desuden effekten af at sprede al foderet i strøelsen hos 
forældredyrshønniker. Dette er en fodringsmetode, som anvendes for at stimulere fouragerings- og 
fødesøgningsadfærd. Stereotype hak på objekter blev reduceret, men ingen andre indikatorer på sult 
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(koncentration af plasma-kortikosteron, kompensatorisk foderindtag og plasma-/glukoseforhold) var 
påvirkede af, om foderet blev spredt i strøelsen eller tildelt i fodertrug.      

Konklusion 
Undersøgelser af kvalitativ foderrestriktion viser, at der er en effekt på adfærd og velfærd, dog 
afhængigt af typen og mængden af fibre anvendt. Fælles for alle undersøgelserne er dog, at man 
endnu ikke har fundet noget, der kan karakteriseres som meget effektivt. Selvom der er nogle 
positive effekter ved kvalitativ foderrestriktion, så er det ikke sikkert, at det fuldt ud tilfredsstiller 
forældredyrenes ædemotivation. Desuden er der risiko for, at forældredyr, der tildeles kvalitativ 
foderrestriktion, fortsat oplever metabolisk sult (de Jong et al., 2005). Der er en del udfordringer i 
forbindelse med anvendelsen af næringsfattigt foder med et højt fiberindhold. Dels kan et 
næringsfattigt fyldstof være dyrt og svært at skaffe. Dels skal det bruges i større mængder og må 
ikke bidrage til næringsindholdet. Endelig kan det påvirke fordøjelsessystemet negativt, forårsage 
øgede gødningsmængder (Savory et al., 2006) og måske have negative effekter på den overordnede 
produktion (Leeson & Summers, 1991; Savory et al, 1996). Alt i alt vurderes det, at kvalitativ 
foderrestriktion kan have potentiale for at forbedre de adfærdsmæssige muligheder og velfærd, men 
der foreligger et stort stykke arbejde, inden den optimale foderblanding forefindes. 

Af de andre former for æde- og fourageringsrelateret miljøberigelse, der er undersøgt, ser kun 
strøelse fremfor spaltegulv og spredning af foder i strøelsen under opdræt ud til at have en positiv 
effekt. Det er dog allerede standard at holde forældredyr i Danmark på strøelse og at bruge spin-
feeders til at sprede foderet i strøelsen under opdræt, men det kunne være interessant at undersøge, 
om forbedring af strøelsens kvalitet og beskaffenhed kunne have positive effekter på adfærd og 
velfærd hos forældredyr.     

Omkring det rent ernæringsmæssige hos langsomvoksende forældredyr til slagtekyllingetyper, er 
der behov for forskning, der undersøger deres aktuelle næringsstofbehov under de givne betingelser 
med adgang til veranda og om det kunne være optimalt for deres adfærd og velfærd, at der blev 
fodret med grovfoder. Anbefalingerne vedrørende næringsstofbehov hos alternative genotyper er 
ofte baseret på anbefalinger til konventionelle høner, hvilket helt klart ikke afspejler de økologiske 
forældredyrs reelle behov. Over- eller underforsyning med essentielle næringsstoffer kan have 
negative effekter på udnyttelsen af foderet og påvirke hønernes velbefindende og øge risikoen for 
unormal adfærd som fjerpilning. 

 

5.2. Miljøberigelse, der fremmer normal parringsadfærd: paneler, 
belægningsgrad og UV-lys 
Som beskrevet under kap. 4.1 mangler parringsadfærd hos forældredyr mange af de elementer af 
normal parringsadfærd, som både junglehøns og høns af æglæggertypen udviser (Millman et al., 
2000; Jones et al., 2001; de Jong et al., 2009). Ofte gennemtvinger hanerne parring, hvilket 
resulterer i stress og frygt hos hønerne (Millman et al., 2000; Jones et al., 2001; Leone & Estevez, 
2008; de Jong et al., 2009). Parringsadfærden hos forældredyr og dens konsekvenser er beskrevet i 
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en del undersøgelser, men kun ganske få har undersøgt muligheder for at reducere problemernes 
omfang. Disse undersøgelser omfatter effekten af paneler, belægningsgrad og UV-lys. 

Effekten af paneler 
I rugeægsstalde befinder hanerne sig i dagtimerne typisk mest i det strøede område, mens hønerne 
befinder sig ved de forhøjede slats (Leone & Estevez, 2008). Derved begrænses antallet af 
parringsmuligheder, hvilket medfører øget konkurrence blandt hanerne. Det kan resultere i tvungen 
parring, og at hønerne udsættes for stress og skader. Leone & Estevez (2008) undersøgte effekten af 
at opsætte paneler (70 x 70 cm) i det strøede område i rugeægsstalde (Fig. 3). Hypotesen var, at 
panelerne kunne fungere som en slags skjul, hvorved aggressive interaktioner og gentagne parringer 
af samme høne kunne undgås. Derved ville panelerne medføre en bedre spredning af hanerne i 
stalden og en tiltrækning af hønerne til det strøede område. Ultimativt ville det føre til mindre stress 
hos hønerne og dermed potentielt forbedre reproduktionen. I alt blev 20 paneler opsat på det strøede 
område (390 m2), der lå centralt i stalden. Resultatet var, at høner med paneler i stalden lagde flere 
æg. Andelen af befrugtede æg fra disse høner toppede senere og ved en højere procentandel. 
Endelig faldt andelen af klækninger af æg fra høner med paneler mindre med alderen, hvilket vil 
sige, at effekten af panelerne steg med alderen. Størrelsen af det område de enkelte haner bevægede 
sig i (home range) var større hos haner i stalde med paneler, og disse haner befandt sig mere i 
slatsområdet end haner fra kontrolbehandlingen. Der blev ikke foretaget observationer af 
parringsadfærd, skader på hønerne eller hønernes brug af det strøede område.    

 

Fig 3. Placeringen af paneler i rugeægsstaldene. Det centrale område er det strøede areal. De korte lodrette 
streger skitserer placeringen af de 20 paneler. Området med de vandrette striber langs siderne skitserer 
områderne med forhøjede slats. © Leone & Estevez (2008).  

Effekten af belægningsgrad  
Kratzer & Craig (1980) udførte en eksperimentel undersøgelse af betydningen af belægningsgrad 
hos høns af æglæggertypen, hvor man fandt, at hanerne udviste mere kurtiseringsadfærd ved en lav 
belægningsgrad (2,2 individer/m2) end ved en høj belægningsgrad (10,8 individer/m2). Der var 
desuden en tendens til, at hønerne var mere aggressive over for hanerne ved den høje 
belægningsgrad. Kratzer & Craig (1980) forklarede dette med, at hønerne havde vanskeligheder ved 
at genkende hanernes signaler ved høje belægningsgrader. Betydningen af belægningsgrad under 
både opdræts- og æglægningsperioden på udvikling af parringsadfærd hos forældredyr (Ross 308) 
blev undersøgt under eksperimentelle forhold af de Jong et al. (2011). Man anvendte 4 
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behandlingsgrupper, nemlig de 4 mulige kombinationer af normal (N) og reduceret (R) 
belægningsgrad i henholdsvis opdrætsperioden (hønniker: 14,5 vs. 7,25 pr. m²; haner: 11 vs. 5,5 pr. 
m2) og produktionsperioden (høner: 8 vs. 4,75 pr. m2; haner: 10 % af flokken). Resultatet var, at 
lavere belægningsgrad havde en positiv effekt på både generel adfærd og på parringsadfærd. 
Effekten var størst hos de forældredyr, hvor belægningsgraden var reduceret, både i opdræts- og 
produktionsperioden. Af størst betydning var belægningsgraden i produktionsperioden, men der var 
også signifikant forskel, omend lille, i opdrætsperioden. Ved lav belægningsgrad i opdrætsperioden 
stod hønnikerne mindre og fouragerede mere, mens hanerne gik mere og havde flere aggressive 
interaktioner. Aggressiv adfærd var uændret hos hønnikerne. Der var færre fjerdragts- og hudskader 
hos både haner og hønniker under den reducerede belægningsgrad. I produktionsperioden var der 
flere befrugtede æg og daggamle kyllinger fra høner ved den reducerede belægningsgrad. Ved den 
reducerede belægningsgrad var flere parringer succesfulde, og flere blev indledt med 
kurtiseringsadfærd. Desuden blev flere parringer gennemført, uden at hønerne kæmpede for at 
slippe fri, men hvor de i stedet indtog parringspositur (dvs. færre tvungne parringer). Alle høner 
havde alvorlige fjerdragtsskader sidst i produktionsperioden, men skaderne var mindre ved den 
reducerede belægningsgrad.    

Effekten af ultraviolet lys 
Domesticerede høns, herunder forældredyr til slagtekyllinger, opfatter det ultraviolette lys, der har 
en bølgelængde mellem 320 og 400 nm (= UVA-lys). Det vides fra andre fuglearter, at UVA-lys 
spiller en rolle under social kommunikation og partnervalg, fx gennem refleksioner af fjerdragten 
(se gennemgang i Jones et al., 2001). De traditionelt anvendte lyskilder i fjerkræstalde indeholder 
ikke UVA-lys. Jones et al. (2001) undersøgte adfærd, herunder parringsadfærd, hos forældredyr i et 
UVA-beriget miljø. Man fandt, at antallet af parringsforsøg og lokomotorisk aktivitet steg i det 
UVA-berigede miljø. I et andet forsøg fandt man, at hønernes partnervalg afhang af niveauet af 
UVA-lys (Jones et al., 2001). Konklusionen var, at UVA-lys er impliceret i overførslen af 
parringssignaler eller kommunikation hos forældredyr, og at UVA-lys derfor kan have indflydelse 
på forældredyrs adfærd og velfærd. 

Konklusion 
Opsætning af paneler i rugeægsstaldene har vist lovende resultater, hvad angår reproduktion og 
spredning af haner i stalden. Der mangler dog fortsat viden om effekten af paneler på 
parringsadfærd, skader på hønerne og hønernes spredning i stalden. 

Belægningsgraden, særligt i produktionsperioden, ser ud til at have stor betydning på 
forældredyrenes reproduktion, velfærd og adfærd, herunder også parringsadfærd. Denne konklusion 
er dog kun baseret på en eksperimentel undersøgelse, hvor den undersøgte reducerede 
belægningsgrad var halveret i forhold til standarden. Som minimum bør effekten på forældredyrs 
adfærd, velfærd og reproduktion af forskellige niveauer af reducerede belægningsgrader afprøves 
under kommercielle forhold.  

Der er ligeledes potentiale for, at UVA-lys kan have en gavnlig effekt på forældredyrs adfærd og 
velfærd, men viden herom er fortsat begrænset. Andre forslag til egnet miljøberigelse for 
forældredyr, der endnu blot er på idéstadiet, er mindre flokstørrelser og integreret opdræt af 
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hønniker og haner. Mindre flokstørrelse har vist at have en positiv effekt på omfanget af 
kurtiseringsadfærd hos haner af æglæggertypen (Kratzer & Craig, 1980). Der er behov for at 
undersøge, om noget lignende gør sig gældende hos forældredyr, selvom forældredyr og høns af 
æglæggertypen adskiller sig væsentligt, hvad angår parringsadfærd. Udvikling af parringsadfærd 
påbegyndes allerede i opdrætsperioden (Kruijt, 1964). Der har derfor været forslag om, at integreret 
opdræt af haner og høner vil fremme udvikling og genkendelse af normal parringsadfærd, således at 
passende responser til det andet køns signaler oftere udvises (de Jong et al., 2009). Rent praktisk er 
det dog kompliceret at opdrætte begge køn af forældredyrene sammen, da hønniker og haner har 
forskellige grader af foderrestriktion. Det gør sig også gældende i produktionsperioden, men her 
løses det ved at udnytte den store forskel i fysisk fremtoning af kønnene (se forklaring i Kap. 4.1). 
Denne forskel er meget lille i starten af opdrætsperioden, men øges med alderen (Laughlin, 2009). 
Der er så vidt vides ikke lavet undersøgelser af, hvornår kønnenes fysiske forskelle kan udnyttes til 
differentieret fodring, hvormed integreret opdræt muliggøres, og om dette tidspunkt vil være 
tidsnok til at kunne resultere i udvikling af mere normal parringsadfærd. Det er selvfølgelig under 
forudsætning af, at de to køn bliver kønsmodne samtidigt, så man ikke risikerer, at kønsmodne 
haner tvinger ikke-kønsmodne høner til parring.      

 

5.3. Eleverede hvilepladser 
Eleverede hvilepladser kan bruges døgnet rundt til hvile. Hos æglæggere har man observeret, at 
siddepinde desuden om dagen fungerer som tilflugtssteder, hvor aggression kan undgås (Cordiner 
and Savory, 2001). Miljøet i rugeægsstaldene er ofte mere komplekst end i opdrætsstaldene; som 
minimum er der eleverede redekasser, som hønerne skal lære at tilgå. Ofte placeres vandnipler over 
eleverede slats, så både haner og høner skal kunne bevæge sig tredimensionelt, hvilket kan tage tid 
for specielt hanerne at lære (personlig kommentar, Agnethe Spangberg). Opsætning af eleverede 
hvilepladser i opdrætsperioden vil fremme udviklingen af forældredyrenes tredimensionelle brug af 
rugeægsstaldene, idet tidlig adgang til siddepinde har positiv indflydelse på udvikling af rumlige 
kognitive evner (Gunnarsson et al., 2000).      

Effekten og brugen af eleverede hvilepladser 
Gebhardt-Henrich & Oester (2014) undersøgte brugen af eleverede hvilepladser (forhøjede slats og 
riste over fodertrug - højde over gulv ej angivet) om natten i både opdræts- og produktionsperioden 
hos forældredyr af henholdsvis den hurtigvoksende genotype Ross (ikke nærmere specificeret) og 
den langsomvoksende genotype JA (ikke nærmere specificeret). JA havde generelt et større brug af 
de eleverede hvilepladser (91 % ved 20-ugers alderen), men også Ross havde et hyppigt brug (80 % 
ved 20-ugers alderen). JA fortsatte det høje brug med alderen, mens det faldt hos Ross til omkring 
50 % ved 53 uger. I et andet forsøg opsatte Gebhardt-Henrich & Oester (2014) siddepinde hos 
Ross-forældredyr, og derudover havde forældredyrene fortsat adgang til eleverede hvilepladser i 
form af riste over fodertrug og forhøjede slats. Det observerede aldersmønster i brugen svarede til 
den tidligere undersøgelse. Siddepindene blev kun brugt i ringe udstrækning (<1 %), men det 
skyldtes muligvis, at de var lavere end de andre eleverede hvilepladser, hvor slats var de hyppigst 
anvendte efterfulgt af ristene over fodertrugene.  
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I en ældre undersøgelse fandt man, at opdræt af forældredyr med adgang til siddepinde resulterede i 
mindre frygtsomme dyr ved 20-ugers alderen (Brake et al., 1994). I en anden undersøgelse fandt 
Brake et al. (1987), at forældredyr opdrættet med adgang til siddepinde lagde færre gulvæg end 
forældredyr opdrættet uden adgang til siddepinde. Negative effekter i form af brystbensskader er 
observeret ved brug af siddepinde hos æglæggere (Stratmann et al., 2015), men opsætning af 
siddepinde til æglæggere anses for at have en overordnet positiv effekt. 

Konklusion 
Viden om effekten af opsætning af eleverede hvilepladser til forældredyr er begrænset, men det 
menes at være en form for miljøberigelse, der kan have positiv indflydelse på adfærd og velfærd 
hos forældredyr. Det bør dog undersøges, hvordan de eleverede hvilepladser designes optimalt for 
størst brug og med mindst gene til følge (herunder omfanget af brystbensskader). Effekten af 
opsætning af eleverede hvilepladser på specielt hønernes adfærd og velfærd, ligesom eventuelle 
effekter på befrugtningsraten, bør undersøges nærmere.    
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6. Samlet diskussion og konklusion 
Det fremgår af denne udredning, at der i litteraturen findes undersøgelser af en række forskellige 
former for miljøberigelse til både slagtekyllinger og konventionelle forældredyr. For enkelte af 
disse former for miljøberigelse, såsom mindre belægningsgrad, er positive effekter på adfærd og 
velfærd veldokumenteret, og miljøberigelsen kan derfor umiddelbart anvendes. Langt de fleste idéer 
til miljøberigelse mangler dog fortsat at blive videreudviklet samt undersøgt for slagtekyllingerne 
og forældredyrenes brug og effekten på deres adfærd og velfærd, før de kan anvendes under 
kommercielle forhold. For økologiske forældredyr findes der ingen undersøgelser af effekten på 
adfærd og velfærd af miljøberigelse. 

Brugen af miljøberigelse betinges af forskellige faktorer. Med i overvejelserne skal tages, om og i 
hvilken grad miljøberigelsen indebærer hygiejnerisici som fx en øget risiko for smitteoverførsel 
mellem individer, øget kontakt med fæces, vanskeligheder ved at rengøre og desinficere (Newberry, 
1995). Derudover skal man overveje, hvor praktisk anvendelig miljøberigelsen er, fx om det er til at 
skaffe, eller om det er til at anvende under de forhold, som ens egne dyr går under. Endelig skal det 
overvejes, om det øger omkostningerne, og om det kræver ekstra udstyr eller mere af personalets tid 
(Newberry, 1995). Det skal alt sammen vejes op mod de fordele, som miljøberigelsen bevirker.       

En opsummering af brugen og effekten af forskellige former for miljøberigelse til slagtekyllinger 
samt en vurdering af hvilke typer af miljøberigelse, der vil være interessante at undersøge nærmere, 
ses i Tabel 1. Baseret på gennemgangen af litteraturen i nærværende udredning vurderes det, at der 
vil være størst potentiale i at iværksætte yderligere undersøgelser af brugen og effekten af a) 
eleverede hvilepladser, b) paneler, halmballer og sand i den centrale del af stalden, c) øget afstand 
mellem foder og vand, d) fiberholdigt tilskudsfoder (fx havreskaller og majsensilage) og e) adgang 
til verandaer, specielt i vinterperioden. Eleverede hvilepladser, paneler, halmballer og sand vil være 
relevant både for konventionelle og økologiske slagtekyllinger, men størst udbytte velfærdsmæssigt 
vil formentlig opnås for førstnævnte. Øget afstand mellem foder og vand samt fiberholdigt 
tilskudsfoder har hovedsageligt til formål at stimulere aktivitet og er derfor mest relevant for 
konventionelle slagtekyllinger. Adgang til veranda er mest aktuel for økologiske slagtekyllinger på 
nuværende tidspunkt, men fremadrettet kan det bliver aktuelt i konventionelle produktioner, hvor 
der er interesse for en nicheproduktion, der er mindre intensiv uden at være økologisk.     
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Tabel 1. Slagtekyllingers brug af af de forskellige former for miljøberigelse gennemgået i denne udredning samt dets 
effekt på deres adfærd og velfærd. Miljøberigelse i fed skrift (dvs. 1, 2, 4, 5, 10, 11 og 14) vurderes egnet til videre 
undersøgelse. K = konventionel, Ø = økologisk. Den angivne negative effekt dækker alle faktorer, der påvirker 
dyrevelfærd. - = ingen, + = lille, ++ = middel, +++ = stor, ? = kendes ikke.  
Miljø-
beri-
gelse 

Type Produk-
tions-

system 

Brug Effekt Vurdering i forhold til evt. videre 
undersøgelse 

  
Positiv Negativ 

    Aktivitet Benpro-
blemer     

1 Eleverede 
hvilepladser K+Ø ++ ++ + +(?) Lovende, relevant, muligt at undersøge, 

implementerbar 

2 Paneler K+Ø +++ ++ ? - Lovende, relevant, muligt at undersøge, 
implementerbar 

3 Barrierer K+Ø  ++ ++ ++ ? Mange ubekendte, herunder uvished om 
effekten på velfærd hos svage individer 

4 Halmballer K+Ø ++ ++ + - Lovende, relevant, muligt at undersøge, 
afklaring vedr. hygiejnerisiko mangler 

5 Øget afstand ml 
foder og vand K   +++ +++ - Meget lovende, på et tidligt stadie, muligt 

at undersøge, implementerbar 

6 Alternerende 
lysintensitet K  ++ ? - Meget tidligt stadie 

7 Hel hvede (tilskud) 
spredt i strøelse K   - - - Ingen effekt påvist i tidligere undersøgelser 

8 Al foder spredt i 
strøelse K  +++ ??? ++ Meget tidligt stadie, risiko for at velfærd 

også kompromitteres 

9 Måltidsfodring K   + + + Divergerende resultater, hvor nyere 
undersøgelser viser ingen effekt 

10 Fiberholdigt 
tilskudsfoder  K ++ ? ?  

Lovende, relevant, muligt at undersøge, 
implementerbar 

11 Sand som strøelse K+Ø +++ ++ ++ - Mulighed for positive effekter, muligt at 
undersøge, implementerbar 

12 Snore K + + + - Kun ringe effekt påvist  

13 Mindre 
belægningsgrad K   +++ +++ - Veldokumenteret 

14 
Adgang til veranda, 
specielt i 
vinterperioden  

Ø + ? ? + Lovende, relevant, muligt at udføre, 
implementerbar 

15 Mindre flokstørrelse K+Ø   ? ? ? Kun ringe effekt påvist 
 
 
En opsummering af forældredyrs brug af miljøberigelse og effekten af denne på deres adfærd og 
velfærd samt en vurdering af hvilke typer af miljøberigelse, der vil være interessante at undersøge 
yderligere, ses i Tabel 2. Baseret på gennemgangen af litteraturen i nærværende udredning vurderes 
det, at der vil være størst potentiale i at iværksætte yderligere undersøgelser af brugen og effekten af 
a) kvalitativ foderrestriktion i både opdræts- og produktionsperioden, b) jævnlig tildeling af ny 
strøelse og forskellige typer af strøelse, specielt i opdrætsperioden, c) paneler i strøelsesområdet i 
produktionsperioden og d) eleverede hvilepladser, specielt i opdrætsperioden. Kvalitativ 
foderrestriktion, strøelsens kvalitet og type samt paneler vil være relevant både hos konventionelle 
og økologiske forældredyr, men størst udbytte velfærdsmæssigt vil formentlig opnås for 
førstnævnte. Eleverede hvilepladser er kun relevant for konventionelle forældredyr, da det allerede 
er et lovkrav hos de økologiske forældredyr.  
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Tabel 2. Forældredyrs brug af de forskellige former for miljøberigelse gennemgået i denne udredning samt dets  effekt 
på deres adfærd og velfærd. Miljøberigelse i fed skrift (dvs. 1, 4, 8, og 13) vurderes egnet til videre undersøgelse. K = 
konventionel, Ø = økologisk. Den angivne negative effekt dækker alle faktorer, der påvirker dyrevelfærd. - = ingen, + = 
lille, ++ = middel, +++ = stor, ? = kendes ikke, ( )= kun indirekte effekt kendes. 
Miljø-
beri-
gelse 

Type Produk-
tions-

system 

Brug Effekt Vurdering i forhold til evt. 
videre undersøgelse 

  Positiv Negativ 

    Mæt-
hed 

Æde og 
fourage 

Parrings-
adfærd Andet   

  

1 Kvalitativ 
foderrestriktion K+Ø   ++ ++     + Lovende, relevant, muligt at 

undersøge, implementerbar 

2 Baller af 
træspåner K+Ø +  +    Kun ringe effekt påvist 

3 Snore K+Ø +   +       Kun ringe effekt påvist 

4 Strøelsens kvalitet 
og type K+Ø ++  ++ ?   

Lovende, relevant, muligt at 
undersøge, implementerbar 

5 Flere måltider K   - ?       Uklart hvad effekten er 

6 Spredning af 
foder, opdræt K  - ++    

Ej relevant, da det allerede 
bruges 

7 
Næringsstofbehov, 
langsomvoksende 
genotyper 

Ø         ++   Meget tidligt stadie, effekten er 
endnu ukendt 

8 Paneler K+Ø +++   (++) ++  
Lovende, relevant, muligt at 
undersøge, implementerbar 

9 Mindre 
belægningsgrad K       +++ +++   Lovende, relevant, muligt at 

undersøge, dyr at implementere 

10 Mindre 
flokstørrelse K    ? ?  

Meget tidligt stadie, effekten er 
endnu ukendt 

11 Integreret opdræt 
af haner og høner K+Ø       ? ? ? Problematisk i forhold til 

bibeholdelse af målvægtkurver 

12 UVA-lys K    (++)   
Meget tidligt stadie, effekten er 

endnu uvis 

13 Eleverede 
hvilepladser K ++     ? ? ? Lovende, relevant, muligt at 

undersøge, implementerbar 
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Bilag 1 

 
 

Konventionelle forældredyrs opstaldningsforhold 

  
Opstaldningsforholdene hos konventionelle forældredyr er kun i ringe grad reguleret af lovgivning. 
Der findes ej heller nogen branchekode på området. For at få en opdateret baggrundsviden om 
opstaldningsforholdene hos konventionelle forældredyr blev informationer indsamlet hos 
DanHatch. Produktionsleder Agnethe Spangberg, DanHatch, har efterfølgende godkendt 
nedenstående afsnit om hold af konventionelle forældredyr.  

Der er omkring 1,25 mio. forældredyrshøner i Danmark. Forældredyrene holdes under forhold, der 
ligner de forhold, som hønniker og æglæggende høner i skrabeægsproduktionen går under. Det vil 
sige at under opdræt holdes de i flokke af mindst 1.000 individer i stalde med ca. 5-10 cm strøelse 
på gulvet. Der er ikke adgang til siddepinde eller forhøjede slats i opdrætsperioden. Haner og 
hønniker holdes i adskilte flokke, hvor belægningsgraden hos hanerne er på 5-6 individer/m2 og hos 
hønnikerne på 11-13 individer/ m2. Ved 17-19-ugers alderen overføres forældredyrene til 
rugeægsstaldene hvor der tildeles redekasser og forhøjede slats. Kønsfordeling i rugeægsstaldene er 
på 11,5 høner pr. hane, svarende til at 8 % af flokken er haner. Ved slutningen af 
produktionsperioden udgør hanerne 5,5-6 % af flokken. De enkelte gårde huser mellem 20.000 og 
50.000 høner, der fordeles på et antal flokke. Belægningsgraden er på 6.9-7.1 høner/m2, og dertil 
kommer hanerne. Både opdræts- og rugeægsstaldene er typisk uden vinduer. I Danmark trimmes 
kammen ikke, men sporen amputeres på rugeriet. Der anvendes næbtipning, hvilket er en mildere 
form for næbtrimning, og indgrebet foretages både på høne- og hanekyllinger. Grove og 
dominerende haner fjernes, bl.a. for at undgå ujævn fordeling af kønnene i rugeægsstalden. 

Foderet har pilleform i opdrætsperioden, hvilket er valgt for at sikre, at alle individer får den rigtige 
fodersammensætning. De første uger i rugeægsstaldene (frem til ca. uge 23) fodres med pillecross, 
som er piller, der er slået i stykker. Herefter fodres ofte med expandat, hvor foderstrukturen mest af 
alt minder om en slags müsli. Hel hvede tilsættes og kan udgøre 20-58 % af foderet i 
ægproduktionen. I Danmark anvendes såkaldte spin-feeders i opdræt, som er fodringsautomater, der 
slynger foderet ud, så det spredes i strøelsen. I æglægningsperioden anvendes kædeudfodring i 
lange foderstrenge. På nuværende tidspunkt anvendes to former for berigelse i Danmark; i 
opdrætsperioden efterlades de papbakker, som kyllingerne ankommer i, i stalden. Dem bruger 
kyllingerne til eksplorativ adfærd, fourageringsmateriale og som eleverede hvilepladser. Efter nogle 
uger er bakkerne revet i småstykker, så de ikke længere er synlige i stalden. Det forekommer, at der 
i ægproduktionsperioden strøs 1 gang dagligt med lidt hel hvede eller skaller, typisk med opstart 
omkring 35-ugers alderen. 
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