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Baggrund  
 

Danmark producerer p.t. over 100 millioner slagtekyllinger årligt.  
 

En nylig undersøgelse hos Danske slagtekyllinger fandt at 83% af de undersøgte slagtekyllinger var gait-score 2 (GS2)[1], defineret ved 
”kyllingen går med lettere ujævn og let haltende gang (klar defekt, der ikke hindrer bevægelse)”[2].  

 
Formålet var at undersøge om slagtekyllinger med GS2 har smerter. 

Halthed og smerte hos kyllinger med GS2 
 

 
Det første besætningsbesøg fungerede som pilot-forsøg, og 
bekræftede i en lille stikprøve relationen mellem GS og LTL 
(N=60) samt en tydelig forbedring af LTL hos GS2 kyllinger 
efter behandling med Carprofen (90mg/kg) i forhold til 
kyllinger, der ikke var behandlet (N=10). 
 
 
Det andet besætningsbesøg undersøgte 100 kyllinger med 
GS2, tilfældigt udvalgt i flokken. Der var ingen signifikant 
forbedring af LTL hos GS2 kyllinger behandlet med Carprofen 
(90mg/kg) i forhold til GS2 kyllinger, der ikke var behandlet. 
 

 

Post-mortem 
 

Hasesvidninger (hock burn) påvirkede LTL tiden signifikant. 
Kyllinger med selv lette grader af hasesvidninger stod længere 
i LTL testen når de var behandlet med Carprofen, i forhold til 

ikke smertebehandlede kyllinger (P=0,026). 
 

Der var en signifikant effekt af tibia længde (P=0,020) og 
medial tykkelse (P=0,020) på LTL tiden, så GS2 kyllinger med 
længere og tykkere tibia stod længere inden de satte sig ned i 

LTL testen, uafhængigt af smertebehandling. 
 

Hønekyllinger kunne stå signifikant længere i LTL testen end 
hanekyllinger, uafhængigt af kropsvægt (P=0,001). Dette bør 
dog bekræftes, da de fleste af de tilfældigt udvalgte kyllinger 

med GS2 var hønekyllinger. 

Projektet 
 

2 besætningsbesøg, hvor kyllinger med GS2 blev udvalgt fra 
forskellige steder i flokken af to trænede bedømmere. 

 
50% af GS2 kyllingerne fik smertestillende medicin 

(Carprofen 90mg/kg), 50% blev ikke behandlet (kontrol). 
 

Effekten af behandlingen blev vurderet via LTL  
(Latency-to Lie) metoden (Figur 1).  

 
Kyllingerne blev undersøgt post-mortem (Figur 2). 

 

Konklusioner 
 

1. GS2 kategorien er sandsynligvis sammensat af forskellige diagnoser, der kan variere i velfærdskonsekvenser.  
Der bør derfor fokuseres på de forskellige årsager til GS2 og deres påvirkning af slagtekyllingers velfærd i fremtiden. 

 

1. Resultaterne tyder på at selv lette grader af hasesvidninger kan påvirke GS2 kyllingernes velfærd.         
Der bør derfor fokuseres på hasesvidninger og ikke kun på trædepudesvidninger hos slagtekyllinger.  

 

3. Der er forskel på høner og haner i LTL tiden, uafhængigt af vægten eller smertebehandlingen. 

4. Kyllinger med længere og tykkere tibia-knogler kan stå signifikant længere i LTL testen.  

5. Resultaterne bør verificeres, da forsøget indikerer at der er stor variation mellem flokke. 

Figur 1. LTL metoden (Latency to Lie), 
måler tiden en kyllingen kan stå op inden 
den sætter sig i et 1-2 cm lavt tempereret 
vandbad. Halte kyllinger sætter sig 
hurtigere end ikke halte kyllinger.  
Metoden er tidligere korreleret til GS 
metoden, hvilket også blev bekræftet i 
pilot-forsøget. 

Figur 2. Post-mortem undersøgelser af 
slagtekyllingerne,  her måles længden af 
tibia. 
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