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1. Hensikt: Gi retningslinjer for gjennomføring av tråputebedømmelse av slaktekyllinger som sikrer 

at denne bedømmelsen er stabil over tid, lik i hele landet og et godt grunnlag for å vurdere 
velferdssituasjonen i kyllingflokken. 
 

2. Bakgrunn: Tråputebedømming – kalt tråputeskår, inngår som et av flere elementer i Den norske 
kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling. Tråputeskår er den 
avgjørende indikatoren for å bestemme lovlig tetthet i slaktekyllinghus gitt at driftenheten oppfyller 
alle andre vilkår i Den norske kjøtt- og eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram 
slaktekylling jf § 35 a-c Forskift om hold av høns og kalkun. 

 
3. Omfang: Gjelder alle slakterier som har sluttet seg til Den norske kjøtt- og eggbransjes 

retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling. 
 

4. Ansvar og myndighet: Bransjestyret er øverste ansvarlige organ for Den norske kjøtt- og 
eggbransjes retningslinje for dyrevelferdsprogram slaktekylling slaktekylling inkludert 
tråputebedømmingssystemet. Animalia følger opp og drifter systemet på nasjonalt nivå på vegne 
av bransjestyret. 
 
Alle slakterier som slakter fra besetninger som deltar i dyrevelferdsprogrammet skal ha en 
tråputeskåringsansvarlig som har ansvaret for å følge opp ordningen på den enkelte slakteri 
inkludert oppfølging av slakteriets sertifiserte tråputeskårere. Alle slakterier skal ha minst to 
sertifiserte tråputeskårere. 

 
5. Tråputeskåring: Tråputeskår skal gjennomføres enten manuelt av sertifisert tråputeskårer eller 

med et kalibrert automatisk visuelt skåringssystem. Fra hver flokk skal det skåres minimum 100 
føtter fra 100 ulike kyllinger, 50 av disse føttene skal være fra den første del av slaktingen av den 
aktuelle flokken, 50 fra den siste del av slaktingen av den aktuelle flokken. 
 
Alle flokker fra besetninger som deltar i dyrevelferdsprogrammet skal tråputeskåres. 
 
Tråputeskåringen skjer etter følgende skala: 
0. Uten anmerkning: Ingen eller meget små og overflatiske skader, svake fargeforandring over 

begrenset område, fortykning av huden, arr etter avhelet skade. 
1. Lett skade: Fargeforandringer på tråpute, overflatisk skade, papillene er mørke og 

forlengede. 
2. Grov skade: Sår eller sårskorpe, tegn på blødninger eller hevelse.  
 
Skår per flokk beregnes som sumskår per 100 kyllinger. Maksimal poengsum for en flokk er 200, 
minste mulige poengsum er 0. 

 
6. Kalibrering: Slakteriet skal følge opp de kalibreringsordninger som til en hver tid gjelder. 
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