
Hakkeobjekter 

Hakkeobjekter vil imøtekomme dyrenes behov for hakking, utforsking, lek og fôrsøk (lete etter mat). 
Slaktekyllinger er motivert for å utføre fôrsøksatferd, og vil i naturlige omgivelser bruke mye av sin våkne 
tid på å lete etter mat.  

Objekter som aktiviserer dyra er fôrrelaterte hakkeobjekter som flis-, høy- og halmballer, 
pappgjenstander, hakkestener, helkorn, og grener. Dyrene hakker på dem, hopper oppå og legger seg 
inntil dem, samtidig som de drar ut strå som de også bruker i lek og til å ligge på. Det viser seg videre at 
aktivitetsnivået øker i hele slaktekyllingflokken når det settes inn høyballer, altså ikke bare hos de dyrene 
som er i nærheten av berikelsen, noe som også har vist seg positivt for kyllingens beinhelse. Det er viktig 
å huske på at alt som skal inn til dyrene må ha en god hygienisk kvalitet, og at det må lagres på en slik 
måte at småful og gnagere ikke kommer til.   

En rekke studier har undersøkt effekten av ulike leke-relaterte hakkeobjekter (tråder, baller, cd’er, 
plastbokser, pappkartonger osv) på dyras aktivitet, og funnet at disse objektene hakkes på gjennom hele 
innsettet, men at dyrene fort mister interessen for dem. Slike berikelser krever også at produsenten 
fjerner berikelsen før møkka kjøres ut mellom hvert innsett, og gir derfor mye jobb for produsenten og 
lite glede for dyra.   

 

Etterstrøing 

 

Nytt og spennende materiale å hakke i, gir økt aktivitet og vedlikeholder strøkvaliteten. Foto: Tone B 
Hansen 



 

 

Flisballer 

 

Flisballer har vist seg å være interessante å hakke på, samt ligge oppå og inntil. Ved å la noe av plasten 
være på flisballen, varer den gjerne lenger. Studier har også vist at tilgang på flisballer gir en bedre 
beinhelse. Foto: Guro Vasdal 

  

Halm- og høyballer 



 

Tilgang på halm- og høyballer gir en økt og variert aktivitet hos kyllingen; de ligger inntil, hakker på den 
og drar ut strå som ofte genererer en «sisten-lek» hvor en kylling løper av gårde med et strå i nebbet, og 
en flokk som følger etter. Foto: Guro Vasdal 

 

 



Varmebehandlet lucerne-høy er trygt å ta inn i huset, og setter i gang en økt og variert aktivitet hos 
kyllingen. Samtidig er den hardpakket, noe som er positivt siden dyra må jobbe litt lenger for å løsne 
strå. Foto: Robert Smelien. 

Hengende rotgrønnsaker/tau og lignende 

 

Hengende maiskolber og andre rotgrønnsaker kan være spennende for kyllingen. Husk å vaske dem godt 
først, slik at ikke jord og annet kommer inn til kyllingen. Foto: The Poultry Site.    

 

Mineralsteiner og peckablocks 



 

Det finnes en rekke kommersielle hakkesteiner, som tilpasses til ulike fjørfe. Her er en hakkestein i flokk 
med foreldredyr i rugeeggproduksjon. Foto: Robert Smelien. 

 

Uorganiske leker 



 
Gjenstander som plaststrips, hengende cd’er, baller mm blir hakket på, men kyllingen mister kjapt 
interessen. Foto: Tone B Hansen.  

 

Har du tips til miljøberikelse som ikke er nevnt her? Send oss gjerne tips på animalia@animalia.no!  

mailto:animalia@animalia.no

