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Interessen for å gi slaktekyllingen miljøberikelse er stadig økende, og flere og flere
produsenter setter nå inn ulike berikelser til slaktekyllingen sin. Men hvilke miljøberikelser
er trygge og relevante for dyrene, og hvordan kan vi vite om slike tiltak faktisk gir dyrene
en bedre velferd?
Dyrevelferd er et vidt begrep som de fleste av oss har en mening om, selv om det kan være
vanskelig å bli enige om en eksakt definisjon. Det er likevel faglig enighet om at dyrevelferd
består av tre like viktige områder; biologisk funksjon (dyret skal være friskt og fri for skader og
sykdom), naturlig liv (dyret skal leve i et fysisk og sosialt miljø som ivaretar dets atferdsbehov)
og subjektiv tilstand (dyret skal ha en god subjektiv opplevelse av sitt liv, og dyret skal kunne
mestre sitt miljø). For å kunne si noe sikkert og objektivt om dyrevelferd, brukes
velferdsindikatorer; objektive målinger som sier noe om dyrevelferdsnivået. Det finnes to
hovedgrupper av velferdsindikatorer; ressursbaserte og dyrebaserte indikatorer. Ressursbaserte
velferdsindikatorer er konkrete målinger i dyrets miljø som for eksempel luftkvalitet og
strøkvalitet, mens dyrebaserte indikatorer derimot er målinger som gjøres på dyret selv, for
eksempel skader, sykdom, halthet, pesing, renhet, tråputeskader og atferder som lek, utforsking
og strøbading. Så for å kunne måle hvordan miljøberikelse påvirker velferd hos slaktekylling, må
vi sammenligne en rekke velferdsindikatorer hos kyllinger med og uten miljøberikelse.
Hva er en miljøberikelse?
Men først, hva er en miljøberikelse? I hovedsak så er det en ting som settes inn i kyllinghuset for
å berike dyras miljø og imøtekomme dyras atferdsbehov. Et atferdsbehov er en atferd som er så
viktig for dyret å utføre, at det fører til konsekvenser dersom dyret ikke får utføre dem. For
eksempel, så er slaktekyllingen svært motivert for å strøbade, lete etter mat (ikke bare spise den),
utforske, sosial lek, bevege kroppen (hoppe, flakse, løpe), vagle og å hvile uforstyrret. Dersom
miljøet dyrene lever i av ulike årsaker ikke gir dem muligheter til å utføre disse atferdene, kan
resultatene bli at kyllingen blir inaktiv, den kjeder seg og blir frustrert, og den kan bli kronisk
stresset som igjen kan gi sykdom.
Slaktekyllingen lever i et miljø som ivaretar deler av atferdsbehovene; dyrene holdes i store
sosiale flokker, hvor de har mulighet til å bevege seg fritt og ha sosiale interaksjoner. Kvaliteten
på fôr, vann, luft og strø følges opp av produsenten. Men dyrene har samtidig noen viktige
atferdsbehov som ikke ivaretas like godt i et typisk fjørfehus.
En miljøberikelse er et element, eller en ting, som settes inn i huset for å imøtekomme dyrenes
atferdsbehov, for å øke aktiviteten og stimulere til et rikt atferdsrepertoar. Et sentralt poeng når vi
velger miljøberikelser, er derfor at berikelsene må være biologisk relevante for dyra, dvs at de må
være interessante for dyret, basert på dyras atferdsbehov.
Studier har vist at tilgang på gode miljøberikelser har en rekke målbare positive effekter som
forbedret beinhelse gjennom en økt aktivitet, færre tråputeskader, redusert forekomst av skadelig
fjørhakking, mindre fryktsomhet, og økt forekomst av ønsket aktivitet som strøbading, lek og

utforskning. Dermed vil en biologisk relevant miljøberikelse bedre dyrevelferd, gjennom en
bedret biologisk funksjon (friskere dyr), oppfylte atferdsbehov og økt trivsel. Videre vil
tilstedeværelse av ulike berikelser gi dyrene et valg mellom ulike aktiviteter, noe som har vist seg
å gi dyrene en følelse av kontroll og det reduserer stress og øker mestringsfølelse.

Tips til trygge og relevante miljøberikelser for slaktekylling:
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.
En rekke studier har undersøkt effekten av ulike uorganiske 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. De krever også at
produsenten fjerner berikelsen før møkka kjøres ut mellom hvert innsett.

Strøbading
Strøbading er en kompleks og iøynefallende atferd som inneholder en fast sekvens av atferder;
det starter med at fuglen hakker og skraper i bakken, før den setter seg ned og rister på vingene
og sparker med bena. Innimellom ligger fuglen helt stille, før den fortsetter med aktiv strøbading.
Etter omtrent 20 minutter reiser fuglen seg opp, rister hele kroppen og går videre til andre
aktiviteter. Strøbading kan sees allerede ved 2 dagers alder, og øker i frekvens frem til 2-3 ukers
alder, hvor fuglen gjerne strøbader 2-3 ganger daglig. Den høye forekomsten av strøbadingsatferd
i denne alderen kan skyldes at fuglen skifter fjørdrakt til mer voksen fjørdrakt, noe som øker
behovet for fjørstell. Fra 4 ukers alder strøbader fuglen typisk annenhver dag, og bruker omtrent
20 minutter hver gang.
Et rent og tørt strø stimulerer dyra til utforsking, krafsing og hakking, samt strøbading.
Slaktekyllinger, som alt annet fjørfe, er sterkt motivert for å strøbade, og de vil utføre sporadisk
og fragmentert strøbadingsatferd selv på et nakent netting- eller betonggulv. De strøbader også i
flisa i huset. Men et viktig poeng er at etterstrøing med rent og tørt strø, fortrinnsvis med et annet
substrat enn gulvstrøet, gjør at dyra strøbader oftere, og med lenger varighet. Det at dyra utfører
strøbadingen som en komplett atferd, fra start til slutt i en bestemt rekkefølge, er i seg selv en
positiv velferdsindikator. Torv er veldig populær å strøbade i, og studier har vist at torv
foretrekkes fremfor flis når dyrene får et valg. Studier har også vist at fjørene blir renere og får en
bedre varmeisolerende evne etter et bad i torv sammenlignet med flis, så torva gir dermed en
målbar bedre effekt.

Plattformer, ramper og vagler
Berikelser som plattformer, ramper og vagler vil imøtekomme dyrenes behov for variert
bevegelse, utforsking, mestring, lek, vagling og uforstyrret hvile. Plattformer og ramper øker
aktiviteten i flokken, det fører til en mer jevn fordeling av dyrene i huset, og det gir mer
uforstyrret hvile for dyrene som ligger under og inntil dem. Nyere studier har også vist at tilgang
på plattformer er positivt for kyllingens beinhelse. Når det gjelder utformingen av plattformer og
ramper, så er det viktig at også arealet under er tilgjengelig for dyra. Dette for å gi dyrene et sted
for uforstyrret hvile, og for å unngå reduksjon av totalt tilgjengelig m2 i huset.
Vagler er svært viktige for verpehøns, og er derfor allerede et krav i holdforskriften for
verpehøns. Hos slaktekylling er vaglebehovet mindre undersøkt, men studier har vist at ulik
høyde og utforming på vaglene kan påvirke bruken, hvor lavere vagler blir mer brukt. En
“vaglevegg” (10 cm høy og 3 cm tykk planke) viste seg å fungere godt som både vagle og
skjulested for slaktekylling, og ble brukt til å vagle på 10 % av tiden. Slike trevegger førte også
til at flere kyllinger fikk hvile uforstyrret, dyrene spredte seg bedre i huset, og de fikk en bedre
beinhelse.
Norske studier på miljøberikelse til slaktekylling:
Som en del av det bransje-initierte forskningsprosjektet «Velferdsindikatorer i
slaktekyllingproduksjonen» ble nettopp dette gjort. Et standard kyllinghus ble delt i to, hvor alt
var likt på begge sider, den eneste forskjellen var at halvparten av dyrene hadde tilgang på
miljøberikelse, i dette tilfellet plattformer, høyballer, torvballer og strøbad med torv. Disse
berikelsene var valgt ut for å imøtekomme kyllingens behov for å strøbade, hakke, utforske,
komme seg opp i høyden og stimulere til en mer variert aktivitet. Plattformen imøtekommer flere
atferdsbehov: Kyllingen er fra naturens side både motivert for å komme opp i høyden, samt å
hvile i skjul under noe. Kyllingene må også bruke både bein og vinger for å komme seg opp og
ned av plattformen, og enkelte flakser også heftig i det de gjør et tappert forsøk på å fly ned
fremfor å bruke skrårampene. Det er nettopp slik variert aktivitet som har vist seg å være positiv
for kyllingens beinhelse. Høyballene som er brukt i dette studiet er varmebehandlet, noe som gjør
dem trygge å ta inn i huset, og de hakkes aktivt på gjennom hele innsettet. Torva er veldig
populær å strøbade i, og studier har vist at torv foretrekkes fremfor flis når dyrene får et valg.
Studier har også vist at fjørene blir renere og får en bedre varmeisolerende evne etter et bad i torv
sammenlignet med flis, så torva gir dermed en målbar bedre effekt.
I to påfølgende flokker ble kyllingene nøye observert for å undersøke forekomst av positive
atferdsuttrykk, som lek, utforsking, hakking og skraping og strøbading. Samtidig ble også alle
produksjonsparametere nøye overvåket. Mot slutten av hvert innsettet ble 50 dyr fra hver gruppe
gaitscoret (halthetsvurdering), for å se om berikelsene påvirket kyllingenes beinhelse.
Resultatene viste at kyllingene med tilgang til berikelser var mer aktive både ved dag 16 og dag
30, og de viste signifikant mer lek, strøbading, hakking, skraping og generelt mer bevegelse
sammenlignet med dyr uten berikelser. Videre viste produksjonsresultatene at det ikke var noen
forskjell mellom gruppene med tanke på tilvekst, fôrutnyttelse, vannopptak, slaktevekt,
tråputeskader eller dødelighet. Så en økt positiv aktivitet i flokken betyr ikke økte fôrutgifter! Det
var også en tendens til at dyr med tilgang til miljøberikelse hadde en bedre beinhelse

sammenlignet med kontrollgruppen. Ved å sammenligne en rekke objektive velferdsindikatorer
kan vi dermed konkludere med at disse berikelsene er med på å gi slaktekyllingene en bedre
dyrevelferd.
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