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Oversikt 

• Oppdrett for bur eller aviarier  

• Utfordringer og forskningsbaserte tiltak 

• Effekt av oppdrett i aviarier for burhøns 



 



Bakgrunn 

• Vi ønsker høner som trives og produserer 
godt 

• Tidlige erfaringer er svært viktige for 
hvordan høner fungerer senere i livet 
▫ Opplæring i stressmestring, fôrsøk og  

navigering er hønenes opplæring i lesing, 
skriving, og regning 

▫ Opplæringen må tilpasses 
produksjonsmiljøet 

 



Oppdrett  

i bur 

• 1-16 uker 
• http://www.bigdutchman.de/en/poultry-

production/home.html 



Produksjon i bur http://www.bigdutchman.de/en/poultry-production/home.html 

 



Oppdrett  

i aviar 

• 1-16 uker 
• http://www.bigdutchman.de/en/poultry-

production/home.html 

 



Produksjon  

i aviar 
http://www.bigdutchman.de/en/poultry-production/home.html 

 



Utfordringer og tiltak 

• Høy frykt og stress    
▫ Nervøse og utrivelige dyr 
▫ Klumping og dødelighet 
▫ Økt energibruk og hemmet immunforsvar 
▫ Fjørplukking 

• Tiltak mot frykt og stress 
▫ Hyppig kontakt med røktere 
▫ Variasjon i innredningen, belysning og lydnivå 
▫ Oppdrettsmiljø = produksjonsmiljø (lite 

miljøskifte)  
▫ Tidlig flytting til produksjonsanlegget 
▫ Høy kompetanse hos oppdretter  

 
 

Fokusområde i pågående prosjekt 



Utfordringer og tiltak 

• Fjørplukking  

▫ Nakne utrivelige dyr 

▫ Økt fôrforbruk  

▫ Økt risiko for kannibalisme 

▫ Smerter og økt dødelighet 

• Tiltak mot fjørplukking 

▫ Tilgang til god substrat (læringseffekter) 

▫ Dyretetthet som ikke er for høy 

▫ Fôr med fin nok struktur 

▫ Frykt- og stressreduserende tiltak 

 

 

 

 





Utfordringer og tiltak 

• Dårlig navigeringsevne 

▫ Problemer med å finne mat, vann, vagler og 

verpekasser, og fordele seg jevnt i rommet 

▫ Gulvegg 

• Tiltak for å øke navigeringsevne 

▫ Tidlig miljø som er like komplekst som 

produksjonsmiljøet 

▫ Tidlig tilgang til vagler 

▫ Hjelp med å finne veien hjem 

 



Oppdrett i aviarier har både positive 

og negative effekter på velferd 

 
 

Oppmerksomhet som indikator på 

god velferd 

Oppdrettere: Steinsland AS, Oraug Kyllingoppdrett 

Aviaroppdrett økte oppmerksomhet ovenfor en ukjent gjenstand 
ved 19. ukers alder, som er tegn på god dyrevelferd, men økte også 
dødelighet gjennom hele innsettet til det dobbelte, sammenlignet 
med høner oppdrettet i bur.  



• Kunnskap for bedre produksjonsformer krever 

god akademia-industri samarbeid: 

 

• Fondet for forskningsavgift på 

landbruksprodukter (FFL) 

• Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) 

• Animalia 

• NMBU-Veterinærhøgskolen 
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