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Fjerhakkeri er udbredt i intensivt æglæggende hønseopdræt, hvilket påvirker 

ydeevne, velfærd og produktkvalitet negativt. Ved at øge fodringsadfærd kan levende 

insektlarver aflede fuglenes opmærksomhed, reducere skader fra skadelig hakning og 

have positive konsekvenser for velfærd. Denne undersøgelse havde til formål at 

evaluere virkningerne af levende sorte soldaterfluers (Hermetia illucens) larver på to 

langsomt voksende italienske racer Bionda Piemontese (BP) og Bianca di Saluzzo 

(BS). Læggehøns adfærd, fjerforhold og produktkvalitet blev evalueret. 169 

æglæggende høner og 24 hanner af BP- og BS-racer blev tildelt 12 stier og fodret en 



af to diætbehandlinger som følger: i) kontroldiæt (C): kommercielt foder og ii) HI: C 

+ H. illucens levende larver.  

Levende larver blev distribueret som et supplement baseret på 6% af det forventede 

daglige foderindtag. Der blev givet fjerkræ foder til alle fugle. Hønsenes adfærd blev 

videooptaget og opdelt i 2 kategorier: varighed (gå, hakke i jorden, stå stille, hvile) 

og frekvenser (eks. pleje, trav, fjer hakkeri, strække sig, jagt, sandbad). Æg blev 

opsamlet i 3 forskellige perioder og blev analyseret for at bestemme: ægvægt, 

længde og bredde; skalvægt; albumin vægt; æggeblommens vægt og farve. Data 

blev analyseret ved hjælp af generel lineær blandet model (IBM SPSS Statistics 

V20.0.0, P-værdi <0,05).  

Der blev ikke observeret nogen signifikante forskelle for både middelværdien og den 

samlede fjerning mellem C og HI-hønerne uafhængigt af racen. Tværtimod viste HI 

BP-dyrene forbedrede fjederscorer sammenlignet med C-gruppen (P <0,05). HI-

fuglene brugte mere tid på at gå end C-gruppen (P <0,05). I betragtning af 

frekvenserne viste HI-hønerne mere pleje, allogrooming og trav end C-fuglene. 

Tværtimod udførte C-gruppen mere svært fjerhakkeri end HI-hønsene. Ægget, 

skallen, albuminen og æggeblommens vægte såvel som æglængden og bredden og 

æggeblommens farve var ens i HI og kontrolgruppen.  

 

Anvendelsen af levende larver som miljøberigelse påvirker positivt fjerdragtstatus i 

BP-racen. Tilsætning af levende larver til den kommercielle diæt påvirkede ikke 

ægkvaliteten negativt, men førte til et fald i svær fjerhak og en stigning i nogle 

komfortopførsler. 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 


