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Baggrunden
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• Lovændring i 2001, med krav om obligatorisk 
monitering slagtekyllingers trædepuder

• Regulering baseret på scoring af 
trædepudeforekomsten i det enkelte hus

• Efterfølgende er konstateret en kraftig reduktion i 
forekomsten af trædepudesvidninger
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Kilde: Danish Meat



Projektets formål & forskningsspørgsmål

Formål - At kortlægge slagtekyllingeproducenternes 
erfaringerne med reguleringsændringen for at pege 
på
• Muligheder for justering af reguleringen mhp. yderligere 

reduktion af forekomsten af svidninger.
• Gode og dårlige erfaringer, som kan overføres til andre 

former for husdyrproduktion

Forskningsspørgsmål - at afklare 
• Slagtekyllingeproducenternes opfattelse af  trædepude-

svidninger som problem?
• Trædepudesvidningernes rolle i producenternes praksis?
• Slagtekyllingeproducenternes opfattelse af reguleringen og 

kontrollen af trædepudesvidninger
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Metode

Interviews med slagtekyllingeproducenter om deres 
produktionspraksis og holdninger
•I alt 10 slagtekyllingeproducenter
•Spredning på holdninger og erfaringer
•Geografisk (Fyn/NV-Jylland)/sydlige Jylland)
•Trædepude-score (høj og lav/ forudsigelige og uforudsigelige)
•Ikke økologer

•Rekruttering gennem Videnscentret for Landbrug, Fjerkræ

•Interviews styret af interviewguide
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Nogle foreløbige resultater



Kyllingerne

• En flok – ikke individer
• Dilemma mellem

• Et instrumentelt syn på kyllinger, som et middel til at nå et 
økonomisk mål

og

• Etik og følelser/ medfølelse og respekt

Videncenter for Dyrevelfærd - 2011 Konference 6

(…)vi slår dem ihjel dagen før, de dør, det er målet. Og mine folk 
de har det er sådan lidt, at hver gang man finder en død, så skal 
man slå to ihjel. … Arh, der er lidt om det. Altså, at den kylling der 
kom bagefter, den der er blevet lille, den der har fået et dårligt 
ben og den slags, den skal altså helst slås ihjel (…) det er bedre at 
slå den ihjel i dag end om fire-fem dage (…). Altså en kylling der 
bliver slået ihjel dagen før slagt… dels så har den stjålet fra mig i 
40 dage, dels så er det sgu da meget hårdere at aflive en kylling 
dagen før slagt end at gøre det i dag.



Problemets årsager

• Mange årsager/ komplekst problem:
• Geografi
• Vejrlig
• Teknologi
• Biologi
• …

• Et element af ”mystik”/ uforklarlighed
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Det er mærkeligt, der er altid nogle pletter i stalden, det 
er der altid. Det er altid de samme steder. Og uanset om 
vi strør og gør ved … arh. Ja… (…). Fordi, den ende 
heroppe, den er bygget i 79 og resten er bygget i 85. 
Det, der er bygget i 85, der er aldrig problemer (…) aldrig 
nogen sinde. Heroppe, der kan sådan godt være nogle 
pletter. Og det har måske noget med underlaget at gøre. 
(…) Ventilationen har også en indvirkning på
trædepuderne, hvis der kommer meget [på et sted og 
kyllingerne går fra det] bliver det kølet lidt og det kan 
giver en dårligere strøelse.



Hvordan bliver man klogere?

• En selv: Ofte trail-and-error

• Kollegaerne: Erfaringsbaseret viden
• ERFA-grupper
• KIK-basen

• Eksperterne: Fx Videncentret for Landbrug, Fjerkræ
• Myndighederne: Dyrlæger og kontrollanter
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… det er jo svært for os landmænd, for vi går jo ene 
mand, skal du tænke på, vi har jo ikke nogen og sidde 
og snakke med, hver gang vi drikker kaffe. (…) jeg 
har somme tider prøvet at have en dyrlæge med 
herinde, og så vender hun dem jo om (..): ”De er bare 
fine”, siger hun så, ”de er bare fine, det er nul point”. 
Men så trods alt, så var det 23 [da de blev slagtet]. 
Så sagde hun, ”nå”, sagde hun så, ”hvordan kan det 
lade sig gøre?”, sagde hun så. Så jeg siger jeg, ”ja, 
det undrer også mig, sagde jeg så”.



Syn på 2001-reguleringen af trædepuder

• Automatreaktion: Afvisning!

• Eftertanken og erfaringen: Accept!
• Faglig udfordrende
• Der var tale om et reelt problem
• Der var penge i det…
• Sideeffekter i form af optimeret produktionen
• …
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Ja ja. Jamen, den første reaktion det var vel at det nok 
er enden på begyndelsen. Det er vel den typiske 
reaktion. Indtil du så får det nærlæst og finder ud af, 
hvad det drejer sig om. Og så blev vi jo ret hurtigt 
enige om, at det da er en udfordring

Trædepudereguleringen? (…) Jamen vi rystede noget på
hovedet af den, det var nok fordi vi ikke var klar over, 
hvor slemt det egentlig stod til. Vi følte jo  bare, at det 
var endnu et indgreb i vor frihed.

(…) og så skal vi jo også huske på, at [slagterierne] sælger faktisk 
deres fødder til (…) Kina som snacks, (…) det er virkeligt svimlende, 
hvad de får for dem, fødderne, og de giver også os en høj pris for at 
ligge fra 0-10 point. (…) [Før] fik vi jo ingenting for det (…) det er jo 
ikke noget, vi sådan tjener noget på umiddelbart, men det tror jeg så
vi gør alligevel, fordi som sagt, så giver det nogle pæne kyllinger. 



Syn på kontrollen

• Gode erfaringer
• Løsningsorientert
• Forståelse for producentens situation
• Smidig
• …

• Dårlige erfaringer
• Psykisk belastning og afmagt
• Dårlig kommunikation
• Paragrafrytteri
• …

Jeg vil nok sige, når du ligger med panden mod muren, 
og du så har haft [for høj score] to gange, så er det da 
sådan lidt en belastning at skal levere det tredje hold 
for at finde ud af om vi har luft, eller får du et reb du 
skal hænges i, eller et eller andet. (…) Når det er så
forbasket svært at gøre noget. Fordi, hvis bare det var 
de og de ting…

… man kommer langt med dialog. Den dyrlæge jeg havde [var] 
på mange måder fair. (…)jeg skulle jeg lave en handlingsplan, og 
hvis ikke det hjalp, så skulle jeg lave en skriftlig handlingsplan 
[men] hus 4, det er sku et problem, der gør jeg alt, jeg 
overhovedet kan. Og alligevel så får jeg sådan nogle breve hvor 
der står at jeg skal passe mine kyllinger ordentligt, og jeg er 
blevet ret immun over for de breve der. I starten når man får dem 
blev jeg voldsomt provokeret af dem. Voldsomt.



Barrierer for øget velfærd

• Instrumentelt “kyllingesyn” vs hensynet til dyret
• Økonomisk stress modarbejder velfærd

• Problemets kompleksitet
• Lavt hængende frugter høstet
• Svært at identificere den rette løsning
• Oplevelse af at der ikke er hjælp at hente

• Dårlig kommunikation med myndighederne
• Opfattes ikke altid løsningsorienteret
• Manglende dialog og flexibilitet


