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Innledning 
Et større forskningsprosjekt i regi av NVH, VI, UMB og Animalia, finansiert av 
forskningsavgift for landbruksprodukter (FFL), forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA), 
Animalia, Norges veterinærhøgskole og Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) 
er nå i gang. Prosjektets tittel er ‘Rearing of laying hens: development of optimal methods 
that safeguard welfare and productivity’ Hovedmålet med prosjektet er å utvikle metoder for 
oppal av robuste verpehøner som er bedre tilpasset aviarier og innredede bur. Prosjektet består 
av tre deler som inkluderer 1) kartlegging av problemer og risikofaktorer knyttet til oppal, 2) 
praktiske forsøk i besetninger som tar sikte på å utvikle forbedret metoder og rutiner for oppal 
av verpehøner, og 3) grunnleggende studier som sikter på å belyse hvordan det tidlige miljøet 
påvirker kognisjon (evnen til å finne frem til ressurser), fryktsomhet, og stressmestringsevne 
hos verpehøner. 
 
Den første delen, kartlegging av problemer og risikofaktorer, innebærer innrapportering av 
uønsket atferd og produksjonsproblemer, så vel som informasjon om oppal, fra produsentene. 
Det vil i tillegg bli sendt ut en spørreundersøkelse til alle eggprodusenter og oppalere i 2013, 
og vi håper på god svarprosent. Dette arbeidet er en del av fjørfenæringens handlingsplan for 
dyrehelse og dyrevelferd. De praktiske besetningsforsøkene sikter på å teste hvorvidt 
verpehøner som skal produsere i innredede bur bør oppales i bur eller aviarier, samt å teste 
metoder for oppal i aviarier som er med på å redusere senere frykt og stress, og øke dyrenes 
evne til å løse romlige utfordringer i aviarier. 
 
De praktiske forsøkene i besetninger er nå i gang. Norsk regelverk krever at verpehøner som 
skal ha tilgang til strø og vagle under produksjonsperioden, slik de har i innredede bur, også 
skal ha dette under oppalsperioden. I praksis vil dette si at kyllingene må ales opp i 
gulvsystemer eller aviarer selv om de senere skal holdes i innredede bur, ettersom det ikke 
finnes innredede oppalsbur på markedet. Det er fordeler og ulemper med oppal i aviarier for 
dyr som senere skal produsere i innredede bur. Mange produsenter og forskere har utrykket 
bekymring for at oppal i aviarier produserer dyr som trolig blir frustrerte og stressede ved 
overgang til bur, sammenlignet med dyr som ales opp i bur. Dette medfører at mange 
produsenter vegrer seg for å bruke dyr fra aviarieoppal i innredede bur, og har vært grunnlag 
for en dispensasjon fra kravet i to år fra og med 1. januar, 2012. Derimot er det enkelte 
produsenter som har hatt problemer med koksidiose ved oppstalling av dyr i innredede bur. 
Disse produsentene velger å bruke dyr fra aviarier ettersom det kun er disse som vaksineres 
mot koksidiose. 
 
Problemstilling, materialer og metoder 
Første studiet i oppalsprosjektet har derfor siktet på å belyse disse utfordringene. Studiet gikk 
ut på å teste effekt av oppal i bur eller aviarier på velferd hos de samme dyrene etter flytting 
til innredede bur. Velferdsindikatorene vi brukte var utrykk av komfortatferd (comfort 
behaviour), og oppmerksomhet ovenfor en ukjent gjenstand (brusflaske) i hjemmemiljøet. 
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Begge atferdstyper er godt validerte som indikatorer på velferd hos verpehøner og utrykkes i 
større grad av dyr som lever i et miljø som de trives i (Nicol et al 2009; Nicol et al 2011). 
Atferden ble registrert for 24 bur per behandling ved 19 og 21 ukers alder i to forskjellige 
besetninger bestående av 3750 høner fra oppal i aviarier, og 3750 høner fra oppal i oppalsbur 
uten innredning. I tillegg målte vi blodglukosekonsentrasjoner i et utvalg av dyr fra begge 
gruppene. Økt blodglukosekonsentrasjon er også et godt validert indikator på dårlig velferd 
(Nicol et al 2011), og øker i forbindelse med stress og sekresjon av stresshormonet 
kortikosteron.  
 
Resultater   
Ved besetning 1 var det ved 19 ukers alder flere dyr i gruppen fra oppal i aviarer enn ved 
oppal i bur som utførte komfortatferd og var oppmerksomme på den ukjente gjenstanden. Ved 
besetning 2 observerte vi samme eller motsatt effekt på komfortatferd avhengig av dyrenes 
plassering i høyden. Ved 21 ukers alder var det ingen forskjell mellom dyr fra aviarie- eller 
buroppal i besetning 1 eller 2. Det var ingen signifikante forskjeller i 
blodglukosekonsentrasjon mellom høner fra aviarie- eller buroppal.   
 
Konklusjon   
Resultatene viser at oppal i aviarier kun har sporadiske effekter på velferd hos høner i 
miljøinnredning til sammenligning med høner fra oppal i bur, og at effektene forsvinner i 
løpet av 5 uker etter flytting til innreda bur. Funnet betyr at det ikke er grunn til å holde dyr 
som skal produsere i miljøinnredning i uinnredede bur i forbindelse med oppal. Den praktiske 
løsningen der en aler opp unghønene i frittgåendesystemet synes på grunnlag av disse 
resultatene å være en god løsning, grunnet fordelen av vaksinering mot koksidiose ved oppal i 
frittgående systemer og de velferdsmessige fordelene av et liv i et frittgående system fremfor 
bur uten miljøberikelse.  
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