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Baggrund, formål og metode 

I 2001 gennemførtes en lovændring, som medførte krav om 

løbende monitorering af slagtekyllingers trædepuder. Denne 

nye regulering var et resultat af en stigende bekymring over 

den høje forekomst af svidninger på slagtekyllingernes 

fødder. Svidningerne, der kan variere fra let rødmen til 

egentlige ætsninger, var en konsekvens af, at kyllingerne 

ofte gik i huse med en fugtig strøelse, hvor en blanding af 

vand og gødning resulterede i dannelsen af ammoniak. 

Reguleringen skulle gribe ind over for dette 

dyrevelfærdsmæssige problem og inkluderer en systematisk 

stikprøvekontrol af kyllinger fra hvert enkelt kyllingehus. 

Kyllingerne tildeles fra nul til to point efter graden af 

svidningen af deres fødder, og pointene sammentælles for 

hvert hus i en såkaldt gait-score, som et samlet udtryk for 

tilstanden i det pågældende hus. Endelig fastsætter 

lovgivningen grænser for embedsdyrlægens indgriben ved 

forskellige niveauer af gait-scores. Denne regulering viste 

sig at være en stor succes i forhold til dyrevelfærden, idet 

den gennemsnitlige gait-score blev mere end halveret 

mellem 2002 og 2005. 

Formål 

Formålet med projekt var dels at danne et fundament for at 

de gode erfaringer fra trædepudereguleringen kan overføres 

til reguleringen af dyrevelfærden på andre husdyrområder; 

dels at pege på forhold indenfor regulering af slagtekyllinge-

produktionen, der kunne forbedres med henblik på yderligere 

reduktion af forekomsten af svidninger. 

Forskningsspørgsmål 

1) Hvordan opfatter slagtekyllingeproducenter problemer 

omkring trædepudesvidninger? 

2) Hvilken rolle spiller hensynet til trædepudesvidninger i 

producenternes praksis? 

3) Hvordan opfatter slagtekyllingeproducenterne 

reguleringen og kontrollen ift problemet med 

trædepudesvidninger? 

Metode 

Der blev gennemført 10 interviews med danske 

slagtekyllingeproducenter i maj-juni 2011. Produktioner 

var spredt geografisk og ift. frekvens af trædepude-

svidninger. Alle interviews blev gennemført efter en 

interviewguide. Analysen bestod af en tematisk kodning 

efterfulgt af en analyse af de argumenter og positioner 

Resultater 

Fra blindhed til accept af reguleringen  
Slagtekyllingeproducenterne er tilfredshed med den 

nuværende regulering af trædepudesvidninger. Samtidig 

peger flere dog på, at opfattelsen har ændret sig fra en 

automatisk reaktion imod endnu en regulering, til accept. 

Så på den måde så havde du en anden situation for nogle år 

siden, der var [man] sku fuldstændig ligeglade med, om der 

nærmest var fødder på kyllingen, bare der var en kylling. 

Jamen vi rystede noget på hovedet af [reguleringen af 

trædepudesvidningerne], og det var nok også fordi, vi ikke 

var klar over, hvor slemt det egentlig stod til. Og vi følte jo 

nok bare, at det var sådan endnu et indgreb i vor frihed. 
" 

Jeg går selvfølgeligt meget og kigger på den enkelte 

kylling, men ikke ret meget alligevel. Hvis man har 100 

køer, så har man 100, man holder øje med, [kyllingerne] 

bliver passet som en flok. For mig er tallet fire, jeg har hus 

1, 2, 3, og 4…  

Individer findes (næsten) ikke! 

Stordriften giver en betydelig distance til den enkelte 

kylling, som ikke ses.  Det kommer til udtryk som et 

instrumentelt syn på kyllingerne. Der ofte henvises til som 

’flokken’ der er genstand for gennemsnitsbetragtninger. 

Men der, den sidste uge, der har du simpelthen fået en 

bygget krop og nogle ben op og et skelet der kan bære en 

kylling. Så nu mangler du lige det sidste, det er lige at få 

lagt lidt kød på (…) og det skal du bruge fire-fem dage på. 

(…) jeg vil godt have en krop, der kan bære en kylling, jo. 

Reguleringen i markedsmæssig medvind 

Økonomien er vigtig for producenterne. Successen med 

trædepudereguleringen skyldes dels at den rummer 

økonomiske incitamenter og dels at den faldt sammen med 

’opdagelsen’ af et marked for kyllingefødder i Kina 

[Fødderne ] er virkelig et højværdiprodukt på en kylling. 

Og det gør jo, at de har skruet afregningssystemet sådan 

sammen, at vi bliver virkelig slået i hovedet økonomisk, hvis 

ikke vores fødder de er i orden. 

X-faktoren og problemets kompleksitet 

Flere af årsagerne til de dårlige trædepuder er nemt 

gennemskuelige. Der kan også være komplekse problemer 

hvor årsager og løsninger ikke er indlysende, men  

uforklarlig både for producenten og for eksperter udefra. 

Vi havde en lidt bedre snak med [dyrlægen] sidst, men hun 

kan melde os, hvis hun går ind i strøelsen derinde og siger, 

den er ikke god nok. Vi kan have 10 points i trædepuder. 

(…) Hvis hun synes, strøelsen ikke er i orden, så er hun 

ligeglad med, hvad for nogle trædepudepoints vi har. 

Prøv at tænke dig, vi kørte måske i 2 år, hvor vi ikke havde 

problemer [med trædepuderne], så havde vi lige to 

rotationer i træk, hvor der var problemer, og vi kunne ikke 

se noget. Der var ikke noget sygdom i det, og der var 

ingenting. Vi vidste ikke, hvad der var galt, og vi gik rundt, 

og så skiftede vi strøelse og det ene og det andet. Vi havde 

mistanke til foderet. Vi lavede prøver, men vi kunne ikke - 

altså de foderprøver de er enormt dyre, hvis de sådan rigtig 

skal finde ud af, hvad der er galt. Jeg havde det ovre ved 

[Videncenteret] og alt sådan noget der… 

Kontrol 

Et positivt syn på kontrollen hænger sammen med om der 

udvises fleksibilitet og at der ikke er tale om en rigid 

fortolkning af reglerne. Den gode kontrollant kompenserer 

for politikernes manglende indsigt i de faktiske forhold.  

Den erfarne dyrlæge] kan godt se, at der er noget af 

lovgivningen, man ikke rigtigt kan føre ud i praksis (…) De 

skal have det til at fungere. Det kan [ikke] hjælpe, at de 

står der og giver bøder for dit og dat. (…) jeg siger ikke, vi 

ikke skal overholde loven, det  skal vi jo, i princippet 

Diskussion 

Det er kun regulering der er fagligt 

velbegrundet som accepteres. I forbindelse 

med regulering af dyrevelfærd bør man 

derfor sikre, at landmændene, politikere og 

eksperter har fælles forståelsen af det 

problem, der skal løses; at intentionerne er 

klare og det faglige grundlag eksplicit. I 

modsat fald er der stor risiko for at 

reguleringen vil møde modstand og ikke føre 

til de ønskede resultater. 

I forbindelse med en indsats imod et 

dyrevelfærdsmæssigt problem, vil der altid 

være ’lavt hængende frugter’ hvor årsager og 

løsninger er indlysende og billige. Ofte vil der 

også være komplekse problemer, hvor dette 

ikke er tilfældet, men hvor mystik råder. 

Fremtidige indsatser bør respektere dette og 

både satse på løsninger, som ligger lige for, 

og teknologiske støtteindsatser rettet imod de 

komplekse forhold. 

Viden, der enten er erfaringsbaseret eller 

forankret tæt på producenten (f.eks. i 

Videncenteret for Landbrug) har højest 

status – der er ikke stor respekt for viden 

opsamlet i ministerier og på universiteter. 

Fremtidige vidensbaserede støttesystemer, 

bør derfor baseres på en integration af 

forskningsbaseret og ’ministeriel’ viden 

hos de producentnære aktører. 

Trædepudereguleringens succes hænger 

sammen med det kinesiske marked for 

uskadte fødder og de indbyggede 

økonomiske incitamenter. Fremtidig 

regulering af dyrevelfærd bør integrere 

positive økonomiske incitamenter i 

reguleringen. Selvom negative incitamenter 

har effekt, vil en sideeffekt være at de 

forstærker den i forvejen udbredte modvilje 

imod offentlig regulering. 

  


