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Miljøberikelse til fjørfe er i 
vinden som aldri før, og selv 
om det ikke er krav til miljø-
berikelse til slaktekylling og 
kalkun, viser spørreundersø-
kelsen fra i fjor at mange pro-
dusenter likevel tilbyr miljø-
berikelse til dyrene sine.   

Når det gjelder bruk av miljøberikelse til dyrene i 
fjorårets spørreundersøkelse, så svarte en tredjedel 
(110 produsenter) at de bruker en eller flere miljøbe-
rikelser. Det er de nystartede som er mest ivrige til å 
bruke miljøberikelse; 41,3% av de som har holdt på 
1-3 år sier at de bruker miljøberikelse. De ble imid-
lertid tett fulgt av produsenter som har holdt på 10 - 15 
år, hvor 40 % oppgir å bruke berikelser. 

Det finnes også noen regionale forskjeller i bruk av 
miljøberikelse; i Trøndelag oppgir 31% av produ-
sentene at de bruker berikelser, mens tallene for 
Vestlandet og Østlandet er hhv 15% og 47%. Det 
høye tallet for Østlandet kan ha sammenheng med 
at mange produsenter her leverer til Kyllinggården, 
hvor det er krav til miljøberikelse. 

Kalkunprodusentene er de ivrigste til å bruke miljø-
berikelser til dyrene sine, hele 67 % av kalkunpro-
dusentene i spørreundersøkelsen svarte at de set-
ter inn ulike typer berikelser til dyrene.   

Ulike typer berikelser
Det kommer frem av spørreundersøkelsen at de van-
ligste berikelsene som benyttes er ulike typer hak-
keobjekter (78%). Deretter kommer kasser/krakker 
(61%), 20% av produsentene har vagler og noen få 
musikkglade produsenter har radio i dyrerommet (12 %). 

Vi bad dere også om å oppgi hva slags berikelser 
dere gir, og da kommer det frem mye morsomt og 
kreativt; deriblant brukes ulike typer baller, cd’er, 
lego, papirstrimler, plaststrips, hakkesteiner, mel-
kekartonger, skjelsand, furukvister, bøtter, hel havre, 
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klatrestativ, treverk, metallobjekter, murstein, leca-
kuler, halm og høyballer.

I tillegg til elementer som settes inn i huset, kan 
også strøet fungere som en berikelse for dyrene. 
Særlig er torv populært hos kylling og kalkun, da 
den stimulerer til økt aktivitet som lek, støvbading 
og fôrsøk, som gjør at strøet blir godt bearbeidet.  
Et interessant funn var at det var kun 28 produsen-
ter i hele undersøkelsen (totalt 330 stk) som bruker 
torv som strø, men de aller fleste av disse brukte 
også andre miljøberikelser i tillegg. Den vanligste 
strøtypen som brukes er kutterspon (70 %), sagflis 
(27 %) og torv (10 %), mens noen av dere oppgir at 
dere strør med halm, miljøstrø eller rapspellets. 

Etterstrøing underveis i innsettet har flere hensik-
ter: det bedrer strøkvaliteten, det kan forhindre 
problemområder i strøet, og det øker dyras aktivi-
tetsnivå, siden dyra synes det er stas å hakke og 
skrape i nytt strø. Sånn sett kan etterstrøing også 
fungere som en miljøberikelse. Omtrent halvparten 
av dere som svarte på undersøkelsen, oppgir at de 
etterstrør, men blant produsentene som bruker 
miljøberikelse, etterstrør flere (71 %). Når vi spør 
om hovedgrunnen til at dere etterstrør, så svarer 
halvparten at dere strør i våte områder for å forbe-
dre strøkvaliteten (54 %), samtidig som mange et-
terstrør for å aktivisere kyllingene (40 %).

En annen type miljøberikelse er vinduer som slip-
per inn dagslys. Av de 331 som svarte, var det kun 
27 produsenter (8 %) som har vinduer. Det er inter-
essant å se at halvparten av dere som har vinduer 
i dyrerommet, også bruker miljøberikelser i tillegg. 

Når får dyrene tilgang på berikelsene?
Det finnes ulike meninger om når dyra bør få til-
gang til berikelser. Noen mener at dyra har mer enn 
nok med å orientere seg i huset de første dagene, 
og at de først må finne frem til mat og vann, slik at 
flokken kommer godt i gang. Andre mener at de 
kan og bør få berikelser helt fra starten, og at det 
slett ikke hindrer dem i å finne frem til mat og vann. 
Halvparten av dere som gir miljøberikelse i vår un-

dersøkelse, oppgir at de setter det inn ved innset-
tetets start. En tredjedel gir det etter en uke, mens 
resten fordeler seg likt mellom å sette det inn i inn-
settes andre og tredje uke. 

Vitenskapelige studier tyder på at det kan være en 
fordel å sette inn berikelsene tidlig, fordi det gir en 
mer aktiv flokk, med mindre halthet (slaktekylling) 
og mindre fjørhakking (kalkun). Når berikelsene 
settes inn i innsettes tredje uke vil det i alle fall for 
slaktekyllingens del være begrenset med tid de har 
til å bruke berikelsen, og dermed forsvinner noe av 
poenget med berikelsene. 

Når vi spør om produsentene synes berikelsene 
blir mye brukt, svarer de fleste at de opplever at 
kyllingen bruker berikelsene svært mye (20%) eller 
mye (63%). Kun noen få opplever at kyllingene 
bruker berikelsene lite (11%), og ingen svarer at 
kyllingene aldri bruker berikelsene. 

Det kunne tenkes at bruken av berikelsene ble på-
virket av når i innsettet dyrene får tilgang til dem. 
Men det det var ingen sammenheng mellom når 
berikelsene settes inn, og hvor mye produsenten 
opplever at de brukes. Det ser heller ikke ut til at 
det er noen sammenheng mellom hvilke berikelser 
som brukes, og hvor mye kyllingene bruker dem i 

denne undersøkelsen. 

Produsentenes egne erfaringer med miljøberikelser
Når det gjelder hvorfor dere velger å bruke berikel-
ser, svarer dere med egne ord at det er i hovedsak 
for å øke dyras aktivitet (sysselsetting). Og mange 
av dere svarer at dere ønsker en bedre dyrevelferd, 
for å bedre beinhelse gjennom mer bearbeiding av 
strøet, og i tillegg få et tørrere strø.  

Noe av det mest interessante med slike spørreun-
dersøkelser, er jo nettopp å få produsentenes egne 
kommentarer til hvorfor dere bruker miljøberikel-
ser. Noen herlige kommentarer inkluderer «det skal 
være slik i fjøset at en selv vil sove der ei natt», 
«den økte aktiviteten fra berikelsene har merkbart 
gjort strøet tørrere», «det er mer moro å gå i huset 
nå» og «det som overrasket mest var trivselen til 
dyra. De ble synbart mye mer aktive».

Selv om miljøberikelsene medfører merarbeid i 
form av vask og håndtering, har produsentene 
som svarte på denne undersøkelsen en positiv er-
faring med bruk av miljøberikelse. De fleste opple-
ver at dyrene bruker berikelsene mye, og at det er 
med på å bedre både strøkvaliteten og dyrevelfer-
den. Og det lover godt, siden miljøberikelser vil 
være en del av fjørfekjøttproduksjonen fremover. n
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