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Veterinærstudenter med fordypnings-
oppgave om slaktekylling

Foto: KFI

Av Randi Oppermann Moe, Marit 
Nordaune, Ragnhild Sandli & 
Karianne Fuglerud Ingerø

Det er et stort behov for ve-
terinærer med kompetanse 
om og interesse for fjørfe. I 
tråd med dette behovet har 
NMBU Veterinærhøgskolen 
ambisjoner om å styrke kom-
petanse og undervisning innen 
fjørfe- både på helse og dy-
revelferd. Forskergruppe Dyre-
velferd ved Institutt for Pro-
duksjonsdyrmedisin kontaktes 
i økende grad av motiverte 
studenter som ønsker å lære 
mer om fjørfe. Dette gjelder 
for eksempel studenter som 
skal velge tema for sin for-
dypningsoppgave som skal 
gjennomføres i løpet av det 
siste studieåret. Ved Forsker-
gruppe Dyrevelferd er det per 
dags dato fire fordypnings-
studenter innen fjørfe. To av 
studentene er Marit Nordaune 
og Ragnhild Sandli som har 
studert fôrsøkatferd hos slak-
tekyllinger i sin fordypnings-
oppgave som skal leveres i 
løpet av våren. 

Valg av fordypningsoppgave
I denne artikkelen beskriver 
vi et forsøk som er et eksempel 
på en fordypningsoppgave in-
nen fjørfe og dyrevelferd ved 
NMBU Veterinærhøgskolen. 

For studenter som velger produksjonsdyr som 
fordypningsretning tilbys det et mangfold av 
oppgaver innen ulike produksjonsdyrarter. For 
å bidra til å utdanne veterinærer med fjørfefag-
lig kompetanse er det avgjørende å tilby rele-
vante og interessante oppgaver innen helse og 
velferd hos fjørfe. 

Bedre dyrevelferd gjennom stimulering til økt 
fysisk aktivitet
Bakgrunnen for fordypningsoppgaven til Marit 
Nordaune og Ragnhild Sandli er at lite fysisk ak-
tivitet hos slaktekylling, sammen med eventuelle 
ugunstige miljøforhold, kan føre til problemer med 
fothelse og dermed redusert dyrevelferd. Tilgang 
til ulike typer miljøberikelser som stimulerer til 
økt fysisk aktivitet og utforskningsatferd rettet 
mot strøet kan derfor være et tiltak som  kan 
bedre dyrevelferden hos slaktekylling. 

I vitenskapelige forsøk har enkelte funnet god ef-
fekt av fôrberikelser i strøet på fysisk aktivitet, 
mens andre ikke har funnet noen entydig effekt. 
Hovedmålet for oppgaven ble derfor å undersø-
ke hvorvidt det er attraktiviteten til ulike fôrbe-
rikelser i strøet som påvirker hvor motivert kyl-
lingene er til å være i aktivitet og drive fôrsøk. 

Effekt av fôrbaserte miljøberikelser på aktivi-
tetsnivå og fôrsøkatferd
Problemstillingen var å undersøke effekten av 
to typer fôrbaserte miljøberikelser på generelt 
aktivitetsnivå og fôrsøkatferd hos slaktekylling. 

Det ble derfor utført et modellforsøk for å bely-
se denne problemstillingen ved NMBU Veteri-
nærhøgskolen, Forsøksdyravdelingen, Seksjon for 
eksperimentell biomedisin. Her ble daggamle 
slaktekyllinger oppstallet i fire binger, og de fire 
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gruppene fikk daglig tildelt hhv. melorm, helkorn 
hvete, eller nytt strø som berikelse. En gruppe 
fikk ikke tildelt noen form for berikelse men 
gikk på vanlig strø gjennom forsøksperioden. 

Valg av eksperimentelle fôrberikelser
Bakgrunnen for å velge en eksperimentell fôr-
berikelse som melorm - som jo ikke er noe som 
er aktuell som berikelse i en vanlig produk-
sjonshverdag - er at dette er den «ultimate» fôr-
ressursen for kylling i eksperimentelle studier. 

Både såkalte valgtester og motivasjonstester vi-
ser at fjørfe foretrekker melorm over andre typer 
fôr, og at de er sterkt motivert for å få tilgang til 
melorm selv om de er mette og har tilgang til 
andre fôrtyper - og selv om de må jobbe for å få 
tak i melormene. Slik kan man si at fjørfe har en 
sterk motivasjon for melorm, og at denne moti-

vasjonen er sterkere enn for helkorn. Om det er 
motivasjonen for ulike fôrberikelser som påvir-
ker hvor aktive kyllingene er, så vil man kunne 
forvente at melorm fører til mer aktivitet sam-
menlignet med tildeling av helkorn eller sagflis. 

Det vil også kunne forventes at aktiviteten er størst 
mens det er berikelser i strøet - altså de første 
minuttene etter tildeling - men hva når fôrberi-
kelsen er spist opp? Vil tilgang til en så attraktiv 
fôrberikelse som melorm føre til en sterkere og 
mer langsiktig motivasjon for å drive fôrsøk? 

Atferdsobservasjoner
For å finne svar på dette fikk kyllingene beri-
kelser hver dag i løpet av tre uker. Kyllingene 
ble filmet ved tildelingen av berikelser fire ganger 
ved to og tre ukers alder. Videoene blir i skri-
vende stund analysert. 

Atferder som for eksempel hakk mot strø, spark 
mot strø, og hvorvidt kyllingene er i aktivitet eller 
ligger i ro blir analysert. Det er planlagt at resul-
tatene skal inngå i en vitenskapelig publikasjon 
senere, og de vil presenteres i en senere utgave 
av Fjørfe. Foreløpige analyser tyder på at melorm 
fører til økt aktivitet umiddelbart etter tildeling. 

Praktisk betydning av slike forsøk
Generelt får studentene gjennom å kunne delta 
i modellforsøk, slik dette vi beskriver her, god 
kompetanse om problemstillinger som har stor 
betydning for dyrevelferd hos slaktekylling, noe 
som bidrar til at framtidige veterinærer har god 
kompetanse innen fjørfe. 

Som en oppfølging av forsøket kan man via til-
svarende og mer praktisk rettede forsøk kanskje 

Oppstalling av kyllingene. Foto: Ragnhild Sandli

Kyllingene ble merket for å kunne analysere at-
ferder på individnivå ut fra videoopptakene. 
Foto: Ragnhild Sandli

Illustrasjon av berikelsene. Hhv. helkorn hvete, 
sagflis, melorm, eller ingen berikelse. Foto: Marit  
Nordaune.
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Studentenes erfaring
I dette modellforsøket har vi under veiledning 
fått mulighet til å planlegge og utføre et forsøk, 
og dette har vært veldig inspirerende og lære-
rikt for oss. Gjennom forsøket har vi lært mye 
om fothelse og dyrevelferd hos slaktekylling. 
Vi har også lært mye om forskning og fått en 
bedre innsikt i fjørfenæringas oppbygning og 
utfordringer. Den gode muligheten vi har fått 
til å fordype oss i fjørfefaget har vært en god 
motivasjon til å ønske å fortsette å arbeide med 
fjørfe. Det er spennende å kunne gå i dybden 
med et dyreslag som mange av oss ikke har 
hatt så mye kontakt med før studietiden! 

Muligheten til å fordype seg i faget gjennom å 
delta i et slikt modellforsøk gir en god motiva-
sjon til å jobbe videre med helsearbeid og dyre-
velferd på besetningsnivå. Med økt kunnskap 
kommer naturlig en vilje og interesse for å gjøre 
mer, lære mer og utvikle egne ferdigheter. 

Muligheten til å skrive fordypningsoppgave 
innen tema dyrevelferd hos slaktekylling har 
derfor vært avgjørende for vår motivasjon for 
å jobbe mer med fjørfe når vi snart er ferdig 
utdannet som veterinærer. 

Forskergruppe Dyrevelferd sin hjemmeside er: 
animalwelfarenorway.com n Student Ragnhild Sandli. Foto: Marit Nordaune

Student Marit Nordaune. Foto: Ragnhild Sandli

kunne finne frem til attraktive fôrbaserte miljø-
berikelser som kan tilføres i slaktekyllingbeset-
ninger under vanlige produksjonsforhold. Selv-
sagt må øvrige miljøforhold i huset være på 
plass, men kan dyret bidra til positiv strøbear-
beiding hvis de får tilgang til de rette miljøberi-
kelser som motiverer til slik aktivitet? 

Fôrsøk er i seg selv en positiv opplevelse for 
kyllingene, og sysselsetting med attraktive mil-
jøberikelser kan bidra til bedre strømiljø og trå-
putehelse og dermed bedre dyrevelferd. Samti-
dig kan det tenkes at bedre fothelse vil kunne 
påvirke produsentøkonomien i positiv retning.  

Tråputehelse er en viktig velferdsindikator
Viktigheten med å arbeide for bedre tråpute-
helse er for øvrig understreket i det nye regel-
verket: 1. juli 2013 trådde nye endringer i Forskrift 
om hold av høns og kalkun i kraft. Dyrevel-

ferdsprogram slaktekylling avgjør blant annet 
hvilket maksimumsbelegg en kan ha i kylling-
huset. Dårlige tråputeresultater gir trekk i tillatt 
tetthet, mens gode resultater gir anledning til å 
øke tettheten. 

Vurdering av tråputene på slaktetidspunktet 
anses i dag som den velferdsindikator som gir 
best informasjon om miljøet i huset og dyrevel-
ferden i flokken. 

Forskergruppe Dyrevelferd ved Institutt for Pro-
duksjonsdyrmedisin ved NMBU tilstreber hele 
tiden å legge til rette for å tilby fordypningsopp-
gaver innen fjørfe som kan tenkes å ha en nyttever-
di i ”den virkelige verden” den dagen studentene 
er fer dig utdannet. En viktig nytteverdi er at stu-
dentforsøkene kan bidra til å bedre norske veteri-
nærers kompetanse om f.eks. fothelse og dyrevel-
ferd i norsk slaktekyllingproduksjon. n


