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Bakgrunn 

Et brukerstyrt innovasjonsprosjekt som omhandler skader og transportdødelighet hos 
slaktekylling startet opp høsten 2011 i regi av Animalia. Prosjektet er finansiert over 
matfondavtalen og samarbeidspartnere er Nortura SA, Norilia BA, Norsk kylling AS, 
Veterinærinstituttet, Kjøtt –og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Scandinavian Poultry 
Research (SPR), Felleskjøpet, Lantmännen SweChick, Lantmännen Kronfågel, Eurofins og 
Norges veterinærhøgskole. Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2015. Et av delprosjektene 
er en epidemiologisk studie av risikofaktorer for DOA (dead on arrival)/transportdødelighet, 
under norske forhold. Analysene ved denne delstudien er en viktig premiss for videre arbeid i 
prosjektet. Datamaterialet som benyttes er informasjon som ligger i slaktekyllingkontrollene 
til Nortura SA og Norsk kylling AS og den informasjonen som registreres på slakteriet for 
hver eneste flokk som slaktes. Hovedmålet med studien er å øke kompetansen i industrien, 
slik at det jobbes målrettet med å senke dødeligheten på transport til slakteriene. Resultater 
som presenteres på Husdyrforsøksmøtet 2013 er foreløpig tall fra 2010, 2011og 2012 som 
skal bearbeides videre før endelige konklusjoner kan trekkes.   
 
Innledning 
Fokus på dyrs egenverdi og deres velferd har fått økt forståelse og betydning de seinere åra. 
Høy dødelighet og skader ved oppal og inntransport er derfor viktige utfordringer for 
fjørfebransjen. I tillegg gir dødelighet og skader store økonomiske og ressursmessige tap 
direkte og indirekte gjennom kassasjon, redusert produktkvalitet og omdømme. Gjennom 
kunnskapsbygging på dette feltet, vil man kunne tilpasse systemene etter dyras behov og 
således optimalisere produksjonen av tillitsvekkende produkter til konsum. God dyrehelse og 
velferd er i tillegg viktige argumenter i fremtidens konkurranse med import av varer fra et 
internasjonalt marked. I motsetning til mange europeiske land, er det vintertemperaturene i 
Norge som skaper de største utfordringene knyttet til dyrevelferd og dødelighet hos 
slaktekylling under transport. I Europa finnes få studier som beskriver påvirkning av 
kuldestress på kylling under transport, men en eksperimentell studie fra Canada, viste at 
risikoen for hypotermi, nedsatt kjøttkvalitet og dødelighet var høyere ved lang eksponering 
for lave temperaturer (Watts et al, 2011). Ved kuldegrader brukes mye energi på 
varmeproduksjon og det utsondres varme og fuktighet som gjør at fjærdrakten blir fuktig, noe 
som øker kuldepåkjenningen. Dyretettheten på transporten kan også være avgjørende da 
kyllingen er avhengig av nok areal slik at den kan endre posisjon og utøve fysiologisk 
termoregulering. For stort areal vil derimot øke energiforbruket og varmetapet per fugl, noe 
som er uheldig ved transport i lave temperaturer. Den kanadiske studien peker også på at høy 
dyretetthet kan føre til en overoppheting av individer i senter av transportkassene og en 
nedkjøling av individer i ytterkantene, noe som kan reduseres dersom kyllingene har 
muligheten til å bevege seg rundt. Tidligere var det ingen klimastyring på dyretransporter og 
ventilasjonen var passiv. Transportmidler med klimastyring vil kunne redusere kuldestresset 
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og bedre velferden under transport til slakteriene. Foreløpige analyser viser noen klare 
sammenhenger mellom ulike faktorer og transportdødelighet under norske forhold.  
 
 
Transportdødelighet og klimatiske forhold 

Foreløpige analyser fra studien viser en sterk korrelasjon mellom transportmåned og 
transportdødelighet (fig.1). Foreløpige tall fra 2010 (landsgjennomsnitt) viser en 
transportdødelighet på 0,075 – 0,14 % for månedene april t.o.m. oktober og 0,17 – 0,21 % for 
januar t.o.m. mars og november t.o.m. desember.  

 
Figur1. Relativ risiko for transportdødelighet fordelt på slaktemåned for januar t.o.m. desember i 2010. Figuren 

viser foreløpige analyser med tydelig økende risiko for dødelighet i vintermånedene.   

 
Transportdødelighet og transportavstand 

Undersøkelsen viser at dødeligheten er mindre assosiert med transportavstand i 
sommerhalvåret, mens det er en betydelig større risiko for dødelighet på transport ved lange 
avstander i vintermånedene (fig. 2). Tall fra 2012 (januar-november) viser at det er 2,8 ganger 
høyere risiko for dødelighet under transport ved lange transportavstander (>4 timer) enn ved 
korte transporter (p<0,0001).   

   
Figur2. Gjennomsnittlig Dead On Arrival (DOA) fordelt på transportavstand og slaktemåned for januar t.o.m. 

november i 2012. Figuren viser tall for to ulike slakterier (A og B) der slakteri B er delt opp i lang (4-8 timer) og 

kort (0,5-3 timer) transport. Tall for desember er utelatt på grunn av manglende datagrunnlag i det foreløpige 

materialet.  
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Transportdødelighet i internasjonal sammenheng 

Norge har en av de laveste forekomstene av transportdødelighet i internasjonal sammenheng 
(fig.3), men i årene 2007-2011 har vi hatt en gjennomsnittlig dødelighet på 0,16 % (0,14 - 
0,20), noe som tilsvarer omtrent 96.000 individer per år (Animalia, 2012). Data for årene 
2009 til 2012 viser derimot en klar bedring i forhold til transportdødelighet ved norske 
transporter av slaktekylling (ikke vist). De klimatiske forholdene i Fennoskandinavia er veldig 
forskjellig fra det kontinentale Europa. Ofte er transportdødelighet forbundet med høye 
sommertemperaturer i andre land, mens Norge har utfordringer med svært lave 
vintertemperaturer og store lokale klimatiske forskjeller. I tillegg er en sentralisert 
slakteristruktur medvirkende til at transportavstandene varierer med kyllingproduksjonens 
plassering i forhold til slakteriene. En studie fra Italia viser for eksempel en 
sommerdødelighet på 0,47 % og en vinterdødelighet på 0,35 % under transport (Nijdam et al, 
2006).  

 
Figur3. Gjennomsnittlig dødelighet i et utvalg av land basert på funn ved undersøkelse av internasjonal 

litteratur. Tallene er ikke direkte sammenlignbare da spredningen i årstallene er relativt store, men oversikten 

viser likevel store internasjonale forskjeller der data for sammenfallende år er tilgjengelige.  
 
Transportdødelighet og sykdom 

 Det er en klar sammenheng mellom de transportene med høy dødelighet og kassasjonsfunn i 
de samme flokkene. Tall fra 2010 viser at total kassasjonsprosent og transportdødelighet har 
en sterk korrelasjon (r=0,69), noe som peker på at predisponerende tilstander kan virke 
negativt inn på overlevelse under transport. Det er spesielt ascites (bukvatersott) (fig. 4) og 
hjertelidelser (ikke vist) som virker inn på transportdødelighet og det er en sammenfallende 
økning i antallet kassasjoner som følge av ascites og hjertelidelser med vintersesongen.  
 

 
Figur4. Det er en signifikant høyere transportdødelighet hos flokker (n) med en forekomst av ascites på >1 % 

(med ascites) sammenlignet med de flokkene hvor ascites forekommer i mindre enn 1 % av individene. 

P<0,0001.  
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Transportdødelighet og dødelighet gjennom produksjonen 

Foreløpige tall fra 2010 viser at det er en gjennomsnittlig dødelighet på 2,7 % per innsett. Av 
dette utgjør transportdødeligheten 4,8 % (0,13) (fig.5). Sett i sammenheng med 
normaldødelighet per døgn (0,086) tilsvarer dette kun en liten økning i forhold til forventet 
dødelighet for det døgnet kyllingen transporteres, dvs. en økning på 0,05 % i forhold til 
dødelighet/døgn i fjerde leveuke. Den høyeste dødeligheten sees i første leveuke (0,84 %) 
etterfulgt av 0,54 % i uke to, 0,61 % i uke tre og 0,56 % i uke fire. 
 

 
Figur5. Kumulativ dødelighet gjennom produksjonsforløpet. Tall fra 2010. 

 

Diskusjon 

Transportdødelighet utgjør omtrent 4,8 % av den totale dødeligheten i kyllingproduksjon. I 
forhold til normaldødelighet per døgn i produksjonen sees en økning på omtrent 0,05 % det 
døgnet kylling transporteres til slakteriet. Selv om dette er relativt lave tall og Norge peker 
seg ut som en av klassens beste i internasjonal sammenheng, tilsvarer den årlige 
transportdødeligheten ca. 96.000 individer, noe som oppleves som høye tall sammenlignet 
med andre produksjonsdyr. Sammenlignet med svin viser tall fra 2011 at 
transportdødeligheten ligger på 0,026 %, altså 5,4 ganger lavere enn for slaktekylling (0,14 % 
i 2011). Det er spesielt klimatiske forhold som peker seg ut som den viktigste faktoren til høy 
transportdødelighet sammen med transportavstand til slakteri i vintersesongen. Kyllingen 
utsettes for mange potensielle stressbelastninger under transport i tillegg til klimatiske 
faktorer som for eksempel; akselerasjon, vibrering, bevegelse, støt, faste og dehydrering, 
sosiale omstillinger og støy (Mitchell & Kettlewell, 1998). Tidligere studier har vist at 
dødelighet på transport øker med 50-80 % dersom varigheten overstiger 3,5-4 timer (Warriss 
et al, 1992;Bianchi et al, 2005). Til sammenligning viser våre foreløpige tall en økning i 
transportdødelighet på hele 2,8 ved lange transporter. Forekomst av kroniske og subakutte 
tilstander som ascites og hjertelidelser virker inn på dødeligheten under transport, men det blir 
viktig i det videre arbeidet å kartlegge sammenhenger mellom ulike faktorer slik at målrettede 
tiltak kan iverksettes for å redusere dødeligheten og øke dyrevelferden på transporter av 
slaktekylling.. Det foregår i dag mye arbeid med forbedringer på transportmidler som kan 
forklare noe av nedgangen i transportdødelighet som har blitt registrert de senere årene. 
Spesielt blir det viktig i det videre arbeidet, å fokusere på faktorer som virker inn på 
kyllingene før de transporteres, slik at det kan jobbes med forebyggende tiltak i flokken 
parallelt med utbedringer ved håndtering, transport, og oppstalling.  
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