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Innledning 

Betennelse og sår i kråsens slimhinne ble første gang beskrevet på begynnelsen av 

1900-tallet. Det er i nyere tid omtalt i faglitteraturen som et sporadisk problem hos 

slaktekylling i mange land. Det rapporteres sjelden om alvorlige kliniske utbrudd, 

men det er ønskelig å undersøke utbredelsen og betydningen av mildere former av 

tilstanden. Kråsbetennelse er lite omtalt hos slaktekalkun, selv om tilstanden er 

påvist sporadisk i Norge (Gjevre og Kaldhusdal, 2006). Prosjektet ’Kråsbetennelse 

hos slaktekalkun og slaktekylling’ startet i august 2006, og ble første gang 

presentert på HFM i 2007 (Kaldhusdal og Gjevre, 2007). På HFM i 2009 

presenterte vi resultater fra ett av de to forsøkene som inngår i prosjektet (Gjevre 

et al. 2009). Denne gangen viser vi resultatene fra en undersøkelse av 

kommersielle slaktekylling- og slaktekalkunflokker. Norsk fjørfenæring var en 

sterk pådriver for prosjektet og står for rundt 30 % av finansieringen. Involverte 

forskingsmiljø i Norge har vært Veterinærinstituttet i Oslo, Universitetet for miljø 

og biovitenskap, og Nofima Mat. Forskingsmiljø i Chile har også vært med i 

prosjektet. 

 

 

Materialer og metoder 

Skåring av kråsforandringer 

Vi utvikla innledningsvis et system for evaluering av makroskopiske forandringer i 

kråsen. Dette skåringssystemet ble brukt til å gi hver enkelt krås en poengsum som 

oppsummerer graden av skader (krås-skår). 

 

Dyr og fôr  

Vi rapporterer data fra 7 slaktekyllingflokker og 6 slaktekalkunflokker. Tre av 

slaktekyllingflokkene fikk fôr uten koksidiostatika i hele oppdrettet. Alle andre 

flokker fikk koksidiostatika i deler av oppdrettsperioden. Fra hver flokk ble det 

plukket ut 10 individer på hvert av fire alderstrinn. Kylling ble undersøkt rundt 7, 

14, 21 og 28 dagers alder. Kalkun ved 1, 4, 12 og 18 uker. Det ble tatt en fôrprøve 

av hvert fôrlass gjennom hele innsettet. 

 



Prøveuttak, registreringer og undersøkelser  

De to individene med henholdsvis høyeste og laveste krås-skår fra hvert alderstrinn 

ble undersøkt nærmere.  

 

Statistikk 

Konklusjonene i dette sammendraget er basert på oppsummering av 

sammenhenger mellom enkeltvariabler. Mer detaljert statistisk analyse vil bli 

gjennomført seinere. 

 

 

Resultater og diskusjon 

Epidemiologiske data 

Krås-skåren i vårt materiale viste stor variasjon; laveste skår var 1 og høyeste var 

54. Færre enn 15 % av kråsene hadde en skår lavere enn 15. Over ¼ av kråsene 

hadde en skår høyere enn 29. Dette viser at betennelse og skade i kråsen er utbredt 

sjøl om dette vanligvis ikke registreres som klinisk sjukdom. Gjennomsnittlig krås-

skår per flokk varierte fra 18 til 29, noe som tyder på at forekomsten påvirkes av 

faktorer som varierer fra flokk til flokk. 

Gjennomsnittlig krås-skår hos slaktekylling og slaktekalkun var på samme nivå 

ved 1 ukes alder, mens nivået var litt høyere hos kalkun ved 4 ukers alder. 

Gjennomsnittsnivået hos slaktekylling var høyest ved 3 ukers alder. Hos 

slaktekalkun var krås-skadene størst ved 12 og 18 ukers alder. Hos begge dyrearter 

var gjennomsnittlig krås-skår litt høyere blant haner enn blant høner.  

 

Potensielle årsaksfaktorer 

Mikrober  

Visse typer adenovirus kan være årsak til krås-sår (Ono og medarbeidere, 2003). I 

vårt materiale har vi ikke funnet noen slik sammenheng. Bakterien C. perfringens 

har vært isolert fra tilfeller av krås-sår hos slaktekylling (Dinev, 2010). Vi isolerte 

bakterien fra ca 15 % av undersøkte kråser. Det var ingen tydelig forskjell i 

frekvens av C. perfringens-positive kråser mellom gruppene med høy og lav krås-

skår, men høyskår-kråsene fra kalkun hadde tydelig høyere C. perfringens-tall enn 

lavskår-kråsene fra samme art. 

 

Mykotoksiner i fôr 

Vi har undersøkt fôr for to typer trichotecener (DON og T-2/HT-2) som kan gi 

slimhinneskade i magetarmkanalen hos fjørfe (Hoerr, 2003). Påviste nivåer av 

disse soppgiftene i våre fôrprøver var så lave at en ut fra litteraturen ikke vil vente 

noen negativ effekt på produksjonsresultatene. På denne bakgrunnen er det ikke 

overraskende at vi heller ikke fant noen sammenheng mellom soppgiftene og krås-

betennelse.  

 



Potensielle mangelfaktorer: vitamin B6 og Selen 

Mangel på vitamin B6 har blitt assosiert med krås-sår (Daghir og Haddad, 1981). I 

vårt materiale har individer med lave nivåer av vitamin B6 i lever høyere krås-skår 

enn individer med høye B6-nivåer.  

Selen er et mikromineral som blant annet kan ha betydning for kråsens muskulatur 

(Klasing, 2008). I vårt materiale ser vi en tendens til lavere krås-skår blant 

individer med høye Selen-verdier i lever. Vi har også undersøkt fôret for vitamin 

E, men analyseresultatene var ikke klare når dette ble skrevet. 

 

Lav pH i kråsen 

Økt utskillelse av saltsyre fra kjertelmagen blir sett på som sentralt i mekanismen 

bak krås-sår framkalt av fôrtoksiner som histamin og gizzerosin (Sugahara og 

medarbeidere, 1987). Våre data viser at høyskår-kråser har lavere pH enn lavskår-

kråser. Dette kan tyde på at lav krås-pH er en faktor i mekanismen bak 

kråsforandringene vi fant. Vi har imidlertid ikke funnet en sammenheng mellom 

innholdet av histamin i fôr og krås-skår i vårt materiale. Histamin-nivået i 

fôrprøvene anses som lave. 

 

Potensielle konsekvenser av krås-betennelse samt forebyggende tiltak 

Fordøyelse av stivelse 

Innholdet av stivelse i bakre tynntarm er en indikasjon på i hvor stor grad stivelsen 

i fôret blir fordøyd. Vi fant at nivået av stivelse var noe høyere hos individer med 

høyskår-kråser enn hos individer med lavskår-kråser. Dette kan tyde på at den 

typen krås-sår vi ser i denne studien har betydning for hvordan kyllingene utnytter 

fôret. 

 

Koksidiostatika 

Tre av våre slaktekyllingflokker fikk bare fôr uten koksidiostatika. Disse tre 

flokkene hadde høyere gjennomsnittlig krås-skår enn alle andre 

slaktekyllingflokker i materialet. Dette tyder på at koksidiostatika har en direkte 

eller indirekte effekt på årsaksfaktorer bak kråsbetennelse. Dette funnet er i 

samsvar med resultater fra et slaktekyllingforsøk vi har gjennomført.  

 

 

Konklusjoner 

Våre funn tyder på at kråsbetennelse er utbredt i norske slaktefjørfeflokker sjøl om 

rapporter om kliniske utbrudd er sjeldne. Slaktekalkun ser ut til å være noe mer 

utsatt enn slaktekylling. Lave nivåer av vitamin B6 og Selen i lever synes assosiert 

med økt grad av kråsbetennelse. Våre data tyder også på at høy krås-skår gir 

dårligere fordøyelse av stivelsen i fôret. Endelig har vi gjort funn som tyder sterkt 

på at koksidiostatika har reduserende effekt på kråsbetennelse. 
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