
Plattformer og vagler 

Berikelser som plattformer, ramper og vagler vil imøtekomme kyllingens behov for variert bevegelse, 
utforsking, 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. Kyllingen får også brukt kroppen svært variert når de går opp og ned av plattformen, og noen 
flakser også heftig i det de forsøker å fly ned fra plattformen. Slik variert aktivitet har vist seg å være 
positivt for kyllingens helse! 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.  

Sammenlignet med verpehøns er vaglebehovet mindre undersøkt hos slaktekylling, 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 4 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.       

 

Plattformer 

 

Slike plattformer 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 når de flyr ned fremfor å bruke 
skrårampene. Det er nettopp slik variert aktivitet som har vist seg å være positiv for kyllingens beinhelse 



i vitenskapelige studier. Plattformen på bildet er festet med vaier i taket, slik at den enkelt kan heises 
opp for renhold og lagring mellom innsett. Foto: Anette Møller, Den Stolte Hane.  

 

Kasser av plast eller papp 

 

Små plattformer av plast- eller pappkasser er også populære hos kyllingen; de ligger oppå, under, inntil 
og hopper opp og ned fra dem. Foto: Guro Vasdal 

  



Ekstra vegger  

 

Ekstra vegger har vist seg å gi en bedre beinhelse, og de gir også mer perimeterlengde, som er positivt 
siden kyllingen foretrekker å hvile inntil vegger. Foto: Guro Vasdal  

 

Vagler 

Det har generelt vist seg i studier at det er vanskelig å få slaktekyllingen til å vagle, men dersom vaglen er 
utformet på en riktig måte, vagler de omtrent like mye som verpehønsraser på samme alder. Gode 
vagler for slaktekyllingen er rapportert som følger: laget av tre, omtrent 3 cm diameter, maks 15 cm over 
bakken (og gjerne lavere) stabile og med minst 30 cm til nærmeste hindring (vegg, vann- eller fôrrekker). 

  

 


