
Transport af slagtekyllinger
- risikofaktorer for høj dødelighed under indtransport
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”Enhedens navn” i Sidefod

Flytning af slagtekyllinger 

• Over 66 mia slagtekyllinger produceres årligt– heraf over 11 mia i Europa

• Over 100 mio slagtekyllinger slagtes i DK – mens ca. 20 mio eksporteres til
slagtning

Ca. 34 dage
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Hvad ved vi om slagtekyllingers velfærd 
under transport til slagteriet?
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• Dødelighed under transport = dead-on-arrival (DOA)

• Forekomst
• 0,1 % til 0,6 % i gennemsnit 
(Bayliss and Hinton 1990; Gregory and Austin 1992; Warriss et al. 1992; Hunter et 
al. 2001; Nijdam et al. 2004; Warriss et al. 2005; Petracci et al. 2006; Haslam et al. 
2008; Chauvin et al. 2011; Jacobs et al. 2017a)
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DOA – hvad dør slagtekyllingerne af?

• Dødsårsager - undersøgelse af danske slagtekyllinger i 2010 (Lund et al., 2013)

• Akut opståede tilstande: ca. 75 %    
• Lungeødem > 50 %

• Traumer 

• Eksisterende tilstande: ca. 25 %   = uegnede til human konsum
• Nyreforandringer med dehydrering

• Bugvattersot

• Septikæmi

• Nyere undersøgelse fra Norge viste 57% lungeødem og 25% traumer (Kittelsen 
et al., 2015)
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Hvad ved vi om risikofaktorer?
• Forskning siden 1990’erne

• Multifaktorielt
• Faktorer relateret til slagtekyllingernes forudsætninger forud for transporten  
• Faktorer relateret til indfangning, transport og venteperioden på slagteriet   

Sundhed Fangerhold Lastetæthed Ventilation
Slagtealder Indfangningsmetode              Ventilation
Slagtevægt
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Opdræt Indfangning Transport Venteperiode 

Vejrforhold og varighed
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Samspil mellem slagtekyllingernes 
fysiologi, vejrforhold og ventilation

• Sammenhæng mellem genetisk vækstpotentiale, forøget varmeproduktion 
og nedsat evne til at termoregulere (Deeb et al., 2002; Yahav et al., 2005; 
Sandercock et al., 2007)

• Passiv ventilation på lastbil = uensartet fordeling af varme og luftfugtighed

• Kyllingernes evne til at termoregulere                        mikroklimaet i 
transportkasserne 
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Hvad ved vi om risikofaktorer under 
danske forhold? 

• VF2-projekt ledet af Mette S. Herskin, 
AU
• Delprojekt om transport af slagtekyllinger 

• Tak til: Liza Rosenbaum Nielsen, Matt Denwood, Nina 
Dam Otten og Björn Forkman, KU

Formål: 

1. at identificere risikofaktorer for høj DOA-
forekomst på flokniveau hos konventionelle 
slagtekyllingeflokke transporteret til danske 
slagterier

2. at undersøge om registerdata kan bruges til at 
forudsige høj DOA-forekomst forud for 
indtransport? 
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Data

Registerdatastudie, der dækker ca. 96% af slagtekyllingeflokke opdrættet og slagtet i 
Danmark i 2011-2014

Data fra KIK: 
• Data registreret af rugeriet
• Data registreret af producenter
• Data registreret af fangerhold og transportører
• Data registreret af slagteripersonale
• Data registreret af veterinærkontrollen

Data fra DMI: 

• Data fra én vejrstation (i Nordjylland) – målinger er gennemsnit af 12 timers intervaller, 
en måling hvert 10. minut
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Dataanalyse
• Valg af grænseværdi for responsvariablen

• 15% højeste observerede DOA% = 0.342% DOA

• Generaliserede hierarkiske regressionsmodeller, som tager højde for strukturen i data 
(CHR-numre og huse indenfor CHR-numre som ‘random effects’)

• Delslagtning associeret med høj DOA%, men konfunderet af andre faktorer, fx 
slagtealder  
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DOA i Danmark 2011-2014 
• Gennemsnitlig DOA% i 2011-2014 = 0,27%

• Variationen i DOA% per CHR nummer, n=152

• Forekomst i samtidige europæiske studier: 0,09 % (2012-2013 i Norge; Kittelsen et al., 2015) 
til 0,37 % (2009-2014 i Tjekkiet; Vecerek et al., 2016)  
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1. Risikofaktoranalyser 
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Resultater: Risikofaktoranalyser
Risikofaktorer for høj DOA%: Ikke-delslagtede flokke, n=5.113

• Faktorer relateret til transportprocessen: 
• Gennemsnitlig temperatur (<0˚C, 0-15˚C , 15-20˚C , >20˚C)  

• Middelvindhastighed, højere, per 1 m/s

• Afstand fra besætning til slagteri, længere, per 100 km

• Slagteri 

• Tidspunkt for ankomst af 1. læs til slagteriet (Dag, Aften, Nat)

• Ventetid på slagteriet, længere, per 60 min

• Faktorer relateret til kyllingerne og opdrætsperioden: Lave effekter!
• % kassationer af sygdomsmæssig karakter, højere, per 1%

• % undermålerkyllinger, højere, per 0,1%

• Gns. daglig tilvækst, højere, per 1 g/dag

• Difference mellem % beregnet dødelighed og % registreret dødelighed (> 0,8 %-point, <= 
0,8 %-point)

• Forældredyrenes alder, yngre, per 10 uger

• OBS: Lastetæthed (>160 cm2/kg, <=160 cm2/kg)
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Sammenhæng mellem model-prædikteret sandsynlighed for høj DOA% og 
afstand fra producent til slagteri ved 4 gennemsnitlige temperaturintervaller:

Slagteri B, ikke-delslagtede flokke

Resterende variable er sat til middelværdien

Resultater: Risikofaktoranalyser
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>20 ˚C

<0 ˚C

15-20 ˚C

Temperatur:

-.- > 20˚C

-.- 15-20˚C

-.- 0-15˚C

-.- < 0˚C



2. Kan registerdata forudsige høj DOA% 
forud for transporten?
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Resultater: Prædiktionsanalyser

Prædiktionsmodeller – 4 modeller opdelt på slagteri og floktype

• Risikofaktorer, som kan estimeres forud for transporten: 

• Transportfaktorer:
• Gennemsnitlig temperatur (<0˚C, 0-17˚C , >17˚C )  

• Afstand fra besætning til slagteri, længere

• Tidspunkt for ankomst af 1. læs til slagteriet (Dag, Aften, Nat)
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Eksempel på udpegning i 2014 på 
Slagteri A
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1.245 flokke slagtet i 2014

17 flokke udpeget (test-positive)

3 falsk-positive flokke 14 korrekt udpegede høj-risikoflokke

MEN: 102 falsk-negative flokke
(fik høj DOA, men var ikke blevet 

udpeget)

12 % (14 ud af 116) af flokke, 
som fik høj DOA blev udpeget 

korrekt!
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Prioritering af kontrol med transport af 
slagtekyllinger 
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Hovedkonklusioner

• Væsentligste risikofaktorer – i overensstemmelse med tidligere samt nyere studier:
• Temperatur (fx Part et al., 2016), afstand (Warriss et al., 1992; Nijdam et al., 2004) og 

slagteri (Drain et al., 2007; Jacobs et al., 2016)

• Besætningsfaktorer har mindre effekt – fx kassationsprocent (Lupo et al., 2009)

• Besætningsvariation -> andre risikofaktorer? 

• Mange fejlklassifikationer
• Primært falsk-negative

• Lav andel af høj-risikoflokke kan udpeges korrekt!

• Anbefalinger – multifaktorielt problem:
• Langsigtede løsninger med fokus på beskyttelse mod vejrliget – især også grundet 

forventningen til klimaforandringer 

• Fokus fra producenter på kyllingers egnethed til transport
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Vil du vide mere?

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Omsætnings-
gruppen/Slutrapport_transportegnethed_med%20alle%20bilag%20og%20indhold_sidetal.pdf
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https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Omsætnings-gruppen/Slutrapport_transportegnethed_med%20alle%20bilag%20og%20indhold_sidetal.pdf
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Spørgsmål?
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