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Etterstrøing skaper aktivitet i flokken, og kyllingene hjelper til med å bearbeide strøet ved å hakke og skrape. 
Foto: Grethe Ringdal, Animalia

Miljøberikelse, eller syssel-
setting, vil si å berike dyras 
fysiske og/eller sosiale miljø 
ved å gi dem noe å drive 
med. Miljøberikelse har po-
sitiv innvirkning på dyre-
velferden, og for fjørfe finnes 
det en hel rekke muligheter. 

Målet med miljøberikelse er å stimulere til og 
øke forekomst av naturlig atferd, og å dekke dy-
ras atferdsbehov. Et annet mål er å forebygge 
unaturlig/uønsket atferd. 

Om atferdsbehov og naturlig atferd
Normal eller naturlig atferd er alle atferdene et 
friskt dyr normalt gjør i løpet av dagen når det 
lever i naturlige omgivelser. Atferdsrepertoaret 
til et dyr er delvis medfødt og delvis tillært, og 
avhenger naturligvis av miljøet dyret lever i. 
For eksempel kan ikke en høne vagle uten å ha 
tilgang til en vagle. 

Noen atferder er viktigere for dyra enn andre. 
Det vil si at dersom de ikke får utført akkurat 
disse atferdene, blir dyrene frustrerte, og de kan 
bli både syke og vise unormal atferd. Et velkjent 
eksempel på dette er strøbading hos fjørfe. Selv 
når de ikke har tilgang på strø å bade i, vil de 
forsøke å strøbade på nettinggulvet. Når dyrene 
har et veldig sterkt behov for å gjøre en spesiell 
atferd, kaller vi det et atferdsbehov.

Selv om vi har avlet våre moderne fjørfehybrider 
i mange generasjoner, så har de mange av de 
samme atferdsbehovene som sine ville opphav.  
Eksempler på aferdsbehov hos fjørfe inkluderer: 

• Kroppspleie, stell av fjørdrakt 
• Strøbading
• Bevege seg, løpe, flakse, strekke seg, 
• Sosial atferd, leke 
• Fôrsøk, hakke og skrape i strøet
• Vagling
• Utforskning

Hvis dyra hindres i å utføre atferder de er sterkt 
motivert for, kan dyrene bli apatiske, stresset og 
frustrert. Dette kan igjen føre til uønsket og ska-
delig atferd, som for eksempel fjørhakking (hø-
ner) eller inaktivitet (slaktekylling). For å unngå 
dette, samt imøtekomme dyras atferdsbehov, kan 
en bruke miljøberikelse. Under presenteres noen 
forslag til hva som kan benyttes som miljøberi-
kelse for fjørfe.  

Miljøberikelse for verpehøns
De konvensjonelle trehønersbur, som var den 
vanligste måten å holde verpehøns på tidligere, 
gav verpehønene få muligheter til å utøve na-
turlig atferd.  I disse burene hadde verpehønene 
tilgang til mat og vann, og ingenting annet. Et 
økende fokus på dyrevelferd, der en la vekt på 
at dyra skulle få dekket noen viktige atferdsbe-
hov, førte til forbudet mot nakne nettingbur fra 
2012. Alle verpehøner i EU og EØS har tilgang 
til vagle, strøbad og rede fra 1.1.2012.

I tillegg velger en del produsenter å tilby dyra 
miljøberikelse, for eksempel: kråsstein, oppklip-
te gjødselbånd, plastbokser, flasker, korn i strø, 
ciporexblokker, mineralblokker, rotgrønnsaker, tre, 
kvist, halm/høy og økt kontakt med mennesker. 

Miljøberikelse for slaktekylling
For slaktekylling er utfordringen å stimulere til 
aktivitet, slik at dyra ikke bli inaktive. Økt akti-
vitet er positivt for beinhelsen. Miljøberikelse 
som får dyra til å hakke og skrape i strøet bidrar 
til bedre strøkvalitet ved at strøet bearbeides av 
dyra. Eksempler på miljøberikelse som er vist å 
øke aktivitet hos slaktekylling inkluderer: strø 
av god kvalitet (dvs tørt, løst), etterstrøing gjen-
nom innsettet, mineral/korn-blokker, papp, papir 
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oppdelt i strimler/biter, strips, baller, tau, hen-
gende maiskolber, krakker/ plattformer/vagler, 
fôr i strø, halm/høy, dagslys (vinduer), radio og 
økt kontakt med mennesker. 

Miljøberikelse for Kalkun
Miljøberikelse som stimulerer til aktivitet, og gir 
kalkun noe å drive med, er vist å redusere fore-
komst av skadelig hakking. I tillegg er økt akti-
vitet positivt for beinhelsen. På samme måte som 
hos slaktekylling, vil miljøberikelse som får dyra 
til å hakke og skrape i strøet bidra til bedre strø-
kvalitet ved at strøet bearbeides av dyra. Ek-
sempler på miljøberikelse for kalkun: Strø av god 
kvalitet, etterstrøing gjennom innsettet, mineral/
korn-blokker, papp, papir, strips, baller, tau, hen-
gende maiskolber, krakker/ plattformer/ vagler, 
fôr i strø, halm/høyballer, høynett, radio, CD pla-
ter (hengende) og økt kontakt med mennesker.

Generelt foretrekker dyra miljøberikelse de kan 
”gjøre noe med”, ødelegge eller spise. Faste ob-
jekter som strips, baller osv, er også populært, 
men her går interessen for miljøberikelsen ras-
kere over. 

Dokumenterte effekter av miljøberikelse- 
hvorfor bruke miljøberikelse?
Våre fjørfe er nysgjerrige dyr, og liker å utforske 
nye ting. Hvem har vel ikke mistet en penn, 
skrujern eller lignende i et kalkun/slaktekylling-
hus, og funnet den igjen et helt annet sted enn 
man mistet det? Denne utforskertrangen kan dek-
kes ved å tilby dyra noe å gjøre, noe å undersøke. 

Miljøberikelse som fører til økt fysisk aktivitet 
hos kalkun og slaktekylling, bidrar til bedre 
beinhelse, som nevnt over. En rekke ulike typer 
miljøberikelse har vist seg å redusere forekomst 
av hakking. Det er også vist at miljøberikelse 
kan bidra til at dyra blir mindre fryktsomme.
 
En studie fra England viste at vinduer med dags-
lys er positivt for slaktekylling. Slaktekyllinger i 
hus med vinduer hadde bedre beinhelse (bedre 
gaitscore) enn kyllinger i hus uten vinduer.  

Flere studier har sett på bruk av halmballer som 
miljøberikelse til slaktekylling. Halmballer vil 
fungere som ernæringsmessig miljøberikelse, noe 
dyra kan plukke fra hverandre, og som fysisk 
miljøberikelse, der dyra legger seg inntil og oppå 
halmballene. 

Et godt strø stimulerer til hakking og skraping, 
noe som gjør at dyra kan få tilfredstilt behovet 
for å søke og hakke etter føde. Denne hakke og 
skrape-atferden gjør at dyra hjelper til med å 
bearbeide strølaget. Et godt strø stimulerer også 
til strøbading, som renser fjørdrakten for fett, 
skitt og parasitter. 

Økt positiv kontakt med mennesker gjør det 
lettere å håndtere dyra senere, det øker dyras 
kroppsvekt, det bedrer fôreffektivitet og dyrene 
får forbedret immunfunksjon. Økt positiv kon-
takt med mennesker gjør også dyra mer robuste 
mot stress. Derfor kan det være lurt å gå ofte i 
huset. Positiv kontakt kan for eksempel være å 
dele ut korn i strø, etterstrø, eller rett og slett 
sitte rolig og la dyrene undersøke deg. 
  
En del produsenter har god erfaring med å ha 
på radio i fjørfehuset. Fordelen ved å bruke ra-
dio i fjørfehuset er at det er en berikelse i miljøet 
og dyra blir vant til varierte lyder, noe som er en 
fordel under plukking.

Viktig å tenke på: 
Miljøberikelsen må ikke kunne skade dyra og 
hygiene må ivaretas. Mange er bekymret for hy-
giene og matvaretrygghet spesielt når det gjel-
der bruk av halm og høy i fjørfehus- men ved 
riktig høsting og lagring av høy og halm redu-
serer man risikoen for å ta med smitte fra jord 
eller ville fugler/gnagere inn i huset. Bruk kun 
halm og høy av god kvalitet, mycotoksiner fra 
dårlig halm vil vi ikke ha med inn i huset! Det 
finnes også varmebehandlet halm på markedet. 
Vagler til slaktekylling og kalkun må utformes 
med tanke på dyra. I mange tilfeller kan en for-
høyet plattform gjøre samme (og kanskje bedre) 
nytte. Plattformen må være lett tilgjengelig, og 

Strips er eksempel på miljøberikelse, men bør festes i noe eller festes sammen i bunter slik at det er mulig 
å finne dem igjen etter innsettets slutt før møkka skal kjøres ut. Foto: Grethe Ringdal. 
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ha passe høyde, slik at dyra ikke skader seg om 
de ramler ned.

For å unngå sammentrengning og økt konkur-
ranse rundt objektene, må de fordeles jevnt ut-
over i fjørfehuset. Miljøberikelsen bør enkelt 
kunne fjernes etter innsettet. Plaststrips i fjør-
femøkk som spres utover jordet er ikke å anbefale. 

Ekstraarbeid for produsenten?
Noe ekstraarbeid kan det bli, men hvor mye av-
henger av hvilken miljøberikelse du velger å be-
nytte. Ekstraarbeidet går på utsetting, evt vedli-
kehold/påfyll og fjerning av miljøberikelsen etter 
endt innsett samt vask og desinfeksjon. Mye av 
det som kan brukes er også noe vi allerede har i 
fjørfehuset. 

Samfunnskrav?
Mens dyrevelferd tidligere handlet mest om å 
unngå lidelse og sykdom, er fokuset nå på at 
dyr skal få utøve naturlig atferd.  Vi har allerede 
sett dette i forbindelse med innføring av krav 
om strøbad, vagle og rede til verpehøns. Til kal-
kun og slaktekylling er det foreløpig ingen krav 

om miljøberikelse, men med det vi nå vet om 
positive effekter av miljøberikelse- hvorfor ikke 
ligge et skritt foran? 

I neste Fjørfe kommer en egen artikkel om et kyl-
linghus som har det lille ekstra i forhold til miljø-
berikelse for slaktekylling. Følg med! n
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