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Innledning 

Slaktekyllingen har blitt selektert for en stadig raskere vekst. Selv om dette har 

vært en viktig forutsetning for en stadig mer effektiv og kostnadsbesparende 

kjøttproduksjon, har også denne sterke veksten hatt negative sider. De mest kjente 

er nok de vekstrelaterte helseproblemene slik som en økende andel kyllinger med 

beinproblemer, bukvattersott og SDS. Forskning gjennomført ved UMB tyder i 

tillegg på at den sterke seleksjonen for vekst og dermed for kyllinger med en 

meget stor appetitt har ført til at noen kyllinger utvikler en atferd med overspising 

av fôr. Dette påvirker ikke tilveksten negativt, men det fører til en redusert 

fôrutnyttelse hos disse kyllingene fordi fôret blir dyttet gjennom 

fordøyelseskanalen for fort til at alle næringsstoffene blir maksimalt fordøyd og 

absorbert. 

Andre forskere har vist at en forsiktig restriktiv fôring gjennom bruk av 

lysprogram gir forbedret fôrutnyttelse uten å gå ut over total tilvekst. Et mye brukt 

opplegg er å alternere mellom tre timer lys og en time mørke gjennom døgnet. Ved 

en slaktealder på godt og vel 30 dager har dette opplegget ikke hatt negativ 

betydning for tilvekst, mens fôrutnyttelsen har vært bedre (Buyse m. fl., 1996). 

Konklusjonen har vært at den forbedrede fôrutnyttelsen skyldes en mer konkav 

vekst, altså at en større andel av veksten har kommet sent i vekstperioden. En slik 

vekst vil føre til at fôrutnyttelsen blir bedre som følge av redusert 

vedlikeholdsbehov.  

Enzymer tilsettes nå alt fjørfefôr. De fleste av disse enzymene virker best i et 

moderat surt miljø, og er i tillegg følsomme for de proteasene som skilles ut i mage 

og tynntarm. Det er derfor mulig at oppholdstid i kro vil øke effektiviteten til 

enzymer tilsatt fôret.  

 

Kroas rolle ved måltidsfôring 

Kroa er en utposning av spiserøret som finnes hos en lang rekke fjørfearter. Hos 

hønsefugler er kroa en kuleformet beholder som kan sees i overgangen mellom 

hals og bryst, mens kroa hos and og gås er en sylinderformet utvidelse av 



spiserøret langs halsen. Siden volumet av kjertelmage og krås er svært begrenset 

og dermed ikke kan tjene som et mellomlager for fôr slik tilfellet er for vår og 

grisens mage, er kroas viktigste oppgave å tjene denne funksjonen. 

Lagerkapasiteten er betydelig. Hos verpehøns er det således funnet opp mot 50 

gram fôr i kroa rett etter vagletid. Hos slaktekylling varierer lagringskapasiteten 

med alder, men over 120 gram er registrert hos 31 dager gamle kyllinger, noe som 

korrigert for vanninnhold tilsvarer rundt 60 gram tørt fôr. 

Undersøkelser har vist at det er svært varierende og svært ofte ikke noe kroinnhold 

i slaktekyllinger som får fri tilgang på fôr. I to forsøk der kroinnholdet fra 

appetittfôrede slaktekyllinger ble tørket og veid, hadde rundt halvparten av 

kyllingene mindre enn ett gram fôr i kroa, og kun rundt 10 % av kyllingene hadde 

mer enn 10 gram fôr i kroa. Dette betyr at slaktekyllinger som alltid har tilgang på 

fôr ikke lærer seg til å fylle opp kroa. Dette stemmer godt overens med 

observasjoner vi har gjort av appetittfôrede kyllinger. I et forsøk der vi veide fôret 

til individuelt oppstallede kyllinger viste det seg at kyllingene i 99,5 % av tilfellene 

hadde spist minst én gang i timen. Et annet forsøk der slaktekyllinger ble observert 

i 4 timers intervaller bekreftet også at slaktekyllinger spiser svært ofte når fôret 

alltid er tilgjengelig. Om dyrene får måltidsfôring derimot, lærer kyllingene seg 

fort at det lønner seg å spise mye og å fylle opp kroa når fôr er tilgjengelig. I et 

forsøk der slaktekyllingene ved 21 dagers alder fikk fire en times måltider og ett to 

timers måltid per dag, spiste flesteparten av kyllingene over 20 gram minst en gang 

i den timen fôr var tilgjengelig. Som vist i figur 1, ble to tredjedeler av dette fôret 

ble spist i løpet av de første 20 minuttene.  

Resultatet av at slaktekyllinger som er måltidsfôrede fort lærer seg å fylle opp kroa 

er at måltidsfôrede kyllinger vokser like raskt som kyllinger med appetittfôring. I 

et nylig avsluttet forsøk (forsøk 3 i tabell 1) var slaktekyllinger som hadde fått fire 

en times og ett to timers måltid per dag like tunge ved 31 dagers alder som 

kyllinger som hadde fri tilgang på fôr. Enda mer interessant er at denne typen 

måltidsfôring ser ut til å øke fôrutnyttelsen. I det nylig avsluttede forsøket var 

fôrforbruket per kilo tilvekst mindre for måltidsfôrede kyllinger enn for 

appetittforede kyllinger. Som vist i tabell 1, er dette resultatet i tråd med tidligere 

forsøk (Svihus m. fl., 2010). Det er enda ikke avklart hva som er årsaken til denne 

forbedringen i fôrutnyttelse. Noe kan muligens tilskrives mindre fôrsøl fordi 

kyllingene ikke driver utforskende atferd rettet mot fôret, men i våre forsøk har 

fôrsøl blitt nøye kontrollert og holdt på et minimum. En annen mulig forklaring er 

at den oppfuktingsprosessen som skjer i kroa har positiv betydning for 

fordøyeligheten. Dette kan skyldes at det oppfuktede fôret lettere blir findelt og 

fordøyd av enzymene i tarmen, eller det kan skyldes at de enzymene som tilsettes 

fôret blir mer effektive. For eksempel har forsøk gjennomført ved UMB vist at den 

fytasen som tilsettes fôret meget effektivt og i løpet av mindre enn to timers 

oppholdstid i kro vil kunne bryte ned store deler av fytinsyren, slik at 

fosforfordøyeligheten øker (figur 2).     



 

 
Figur 1. Andel av fôret for måltidsfôrede slaktekyllinger spist i 20 minuters perioder i løpet 

av timen med fôr tilgjengelig. 

 

 

 
Tabell 1. Effekt av måltidsfôring på produksjonsresultater for slaktekylling. 

 Tilvekst Fôr/tilv. 

Forsøk 1, fri tilgang 535 1,75 

Forsøk 1, måltidsfôring 514 1.64* 

Forsøk 2, fri tilgang 1076 1.61 

Forsøk 2, måltidsfôring 1050 1.57 

Forsøk 3, fri tilgang 1020 1.78 

Forsøk 3, måltidsfôring 1040 1.71* 

 
 

 

 

 



 

 
 

Figur 2. Nedbrytning av fytinsyre i kro til slaktekyllinger etter ulik oppholdstid i kro for fôr 

med tilsatt fytase. 
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