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Bakgrunn  
Det er en rekke utfordringer i alternative produksjonsformer i fjørfeindustrien.  
Disse inkluderer fjørhakking og kannibalisme, hysteri, og nedsatt evne til å 
utnytte tilgengelige ressurser i et komplekst miljø.  Disse atferdsproblemer er ikke 
nye, men konsekvensene er alvorligere i alternative systemer enn ved bruk av 
konvensjonelle bur.  Samtidig er forekomst av atferdsproblemene mellom innsett 
variabelt til tross for at det er nesten den samme genetisk materiale og opalsmiljø 
som brukes fra gang til gang.  Det er derfor vanskelig å forklare 
atferdsproblemene på grunnlag av tidligere teorier som tok utgangspunkt i 
variasjon i kyllingenes genetikk og opalsmiljø.  En alternativ forklaring på 
uforutsigbar forekomst av atferdsproblemer hos fjørfe er at de skyldes stress hos 
mor som påvirker hennes kyllinger før klekking (prenatal stress).  Hovedformålet 
med dette prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan prenatal stress kan påvirke 
atferdsutvikling hos verpehøner, med spesiell fokus på atferdsproblemer i 
eggproduksjonen.  Vi vet fra tidligere forsøk at høner som utsettes for en 
miljøbelastning skiller ut stresshormonet kortikosteron.  Det er også 
dokumentasjon på at kortikosteron går over fra hønas blod til hennes egg.  Studier 
hos pattedyr viser at prenatalt stress kan ha en rekke negative effekter på 
atferdsutvikling, men vi vet svært lite om hvordan prenatalt stress kan påvirke 
atferdsutvikling hos kyllinger.   
 
Metoder  
Effektene av prenatal stress hos høner kan studeres ved å sammenligne avkom i 
fra stressede og normale høner.  Det kan også studeres ved å sammenligne 
kyllinger fra egg med kunstig forhøyet kortikosteron innehold med kyllinger fra 
normale egg.  Forsøk av begge typer gjennomføres innenfor dette prosjektet.  Det 
er også utviklet metoder for kunstig manipulering av hormon innehold i rugeegg.  
Forløpige resultater er basert på sammenligning av normale kyllinger med 
kyllinger som fikk kortikosteron injeksjoner i egget før ruging.  Kortikosteron 
som ble injisert tilsvarer en antatt gjennomsnittelig konsentrasjon i blodet hos en 
stressa høne.   



 
Registreringer  
 
Registreringer som er foretatt i flere uavhengige forsøk inkluderer effekter på 
atferd og vekst (Janczak et al., 2004ab; Janczak, pers. comm).  Konkurranse 
mellom individer kan være viktig i frittgående systemer.  Fugler med nedsatt 
konkurranseevne kan få problemer med å få tilgang til ressurser som fôr og 
vagler.  Konkurranseevnen ble derfor målt ved at kyllinger fra egg med og uten 
stresshormon skulle konkurrere om et attraktivt objekt, her en marklignende snor.  
Kyllingene fra egg som ikke var tilsatt stresshormon vant konkurransen.  En 
måling hos voksne verpehøner som måtte konkurrere for tilgang på fôr viste at 
denne effekten var stabil.  Evnen til å krysse hindringer kan være viktig i systemer 
hvor ressurser er fordelt over flere plan i samme rom, som for eksempel i aviarier.  
Eventuelle effekter på dette ble testet ved å sette et hinder mellom kyllingene og 
fôret, i form av en nettingvegg.  Oppgaven var å hoppe over veggen for å nå fôret.  
Kyllingene uten tilsetning av stresshormon var klart flinkest til å forsere 
nettingveggen.  Frykt hos fjørfe er viktig fordi fryktsomme fugler er utsatt for 
hysteri og stress.  Det er også påvist at økt fryktsomhet er assosiert med nedsatt 
produktivitet hos fjørfe.  Den siste atferdstesten som ble gjennomført handlet 
derfor om å undersøke forskjeller i fryktnivå.  Forskeren satt i bingen og 
observerte hvordan kyllingene turte å bruke arealet tett rundt ham etter et bestemt 
skjema.  Mennesket vekker i seg selv frykt, så i hvilken grad dyra tør å bruke 
arealet tett rundt en person kan brukes som mål på hvor fryktsomme de er.  Også 
her var det klare forskjeller mellom dyr behandlet med stresshormon og de som 
ikke var det, og resultatene kunne gjenskapes i et nytt uavhengig forsøk.  Også 
studenter og andre som var innom husdyrrommet og som ikke kjente til hvordan 
dyra var inndelt i grupper bemerket at dyra behandlet med stresshormon virket 
vesentlig mer nervøse og fryktsomme.  Registreringer av vekst viste også en 
negative effekt av kortikosteron ved 1 og 4 ukers alder, men ikke hos voksne 
verpehøner.  Det var ikke mulig å påvise noen effekter av behandlingen på skader 
som forårsakes av hakking.   
 
Relativt små endringer i produksjonsmiljøet kan medføre stress for fjørfe som 
lever ellers i et relativt stabilt miljø.  Eksempler er begrenset fôrtilgang og 
endringer i lysregimet.  Pågående forsøk skal vise om stress ved verping påvirker 
kortikosteron konsentrasjon i ruge egg, og om stress hos høner påvirker atferd hos 
hennes kyllinger.  Et forsøk er gjennomført hvor høner i en behandlingsgruppe 
hadde tilgang til fôr i 10 timer per dag mens den andre hadde tilgang til fôr i 16 
timer hver dag.  Tiden der behandlingsgruppen ikke hadde tilgang til fôr var 
sammenhengende 6 timer.  Behandlingen foregikk over 2 uker og fôret ble 
tildekket ved et tilfeldig tidspunkt hver dag.  Hønene ble inseminert og deres egg 



brukt for å produsere neste generasjon.  Foreløpige sammenligninger av 
behandlede og kontroll høner produsert fra disse ruge egg viser at uforutsigbar 
tilgang til fôr hos foreldre øker frykt (tonisk immobilitet) og reduserer 
konkurranse evne (evnen til å konkurrere om tilgang til fôr) hos avkommet.  Disse 
funn stemmer godt overens med effekt av injeksjoner av kortikosteron i egg.   

 
Konklusjoner 
Forsøkene som hittil er gjennomført viser at kyllinger fra egg med et høyt 
kortikosteron innehold har dårligere konkurranseevne, dårligere evne til å 
manøvrere i høyde for å få tilgang til mat, høyere frykt for mennesker og dårligere 
tilvekst.  Som forventet hadde kortikosteron den sterkeste effekt ved tidlige 
utviklingsstadier.  Resultatene innebærer at stress hos verpehøner og en 
kortikosteron økning i rugeegg medfører en rekke uheldige effekter på kyllinger.  
Dette kan redusere deres evne til å fungere godt og produsere i et alternativt 
driftsystem.  Hovednytten av disse forløpige resultater for det praktiske fjørfehold 
er at en større del av atferdsproblemer i fjørfenæringen muligens kan forklares.  
Det kan også antas at motivasjonen blir større for å forebygge stress hos høner 
som produserer rugeegg.   
 
Finansiering 
Forskningsprosjektet `Manipulering av prenatale forhold for å bedre produktivitet 
og velferd hos verpehøns´ finansieres av Norges Forskningsråd og Fagsenteret for 
Fjørfe.  Prosjektet beskrevet her er den Norske delen av et Nordiske (NKJ) 
samarbeidsprosjekt ‘Modifisering av oppalsforhold for å forbedre velferd hos 
verpehøner: Grunnleggende og anvendte etologiske studier’.   
 
Referanser  
Janczak, A.M., Haug, A., Bakken, M. 2004a. Methods for embryonic exposure to  

corticosterone in chickens as a model of prenatal stress. Sendt til Acta  
Agriculturae Scandinavica – Section A.   

Janczak, A.M., Braastad, B., Bakken, M.  2004b. Behavioural effects of embryonic  
exposure to corticosterone in chickens. Sendt til Applied Animal Behaviour 
Science.  


	Prenatal stress hos fjørfe
	Bakgrunn
	Metoder
	Registreringer
	Konklusjoner
	Finansiering
	Referanser


