HÅNDTERING AV PROBLEMER MED FJØRTAP

>>>

VEILEDNING VERPEHØNER FR

RANGE BARN & ORGANIC

FOREBYGG. Prøv alle forebyggende tiltak (bruk rådene i denne veiledningen).

AVIAR, FRILANDS, OG ØKOLOGISK DRIFT

UNDERSØK. Identifiser mulige årsaker. Har det vært noen endringer i besetningen din, i rutiner,
eller fôr? Hva er forskjellen mellom denne flokken og tidligere flokker? Har hønene nok berikelse
til å sysselsette dem? Systematiske registreringer av fjørtap gjør det mulig å sammenligne
flokker.

Fjørdrakt

FÅ RÅD. Spør din rådgiver.

HVORFOR ER DET VIKTIG

I NØDFALL. Henvend deg til din veterinær eller rådgiver. Som en siste mulighet, vurder å senke
lysnivået. Lys bør kun nedjusteres kortsiktig og er ikke en permanent løsning. Andre tiltak må
brukes samtidig.

Fjørdrakt er viktig for temperaturregulering,
beskyttelse mot solen, beskyttelse mot skader, og
kroppspråk.

SJEKK FUGLENE

Fjørtap kan føre til stress, smerte, skade,
kannibalisme, økt fôrforbruk og redusert produktivitet.

Sjekk fuglene regelmessig og registrer fjørkvalitet. Gå gjennom besetningen sammen med din
veterinær og/eller rådgiver.
FJØRDRAKTSREGISTRERING Foreta registrering på minst 50 fugler fra forskjellige områder av huset
eller uteplassen på to kroppsdeler:
- ryggen / gumpen (vanligvis forbundet med fjørplukking)
- hodet / nakken (kan være resultat av aggresjon eller skader fra innredningen)
Registrer som følger før disse to kroppsdeler
0 Ingen / Minimal

= Ingen bar hud synlig, ingen eller liten slitasje, kun en fjør mangler

1 Liten samme

= Moderat slitasje og skadet fjør eller to til flere tilstøtende fjør
mangler med bare hud synlig på opptil 5 cm diameter
område

2 Moderat / Alvorlig samme

= Bare hud synlig på et område av 5 cm eller mer i diameter

FLERE VEILEDNINGSRESSURSSER:
Dansk informasjonshefte om fjørhakking: https://okologi.dk/media/2068146/fjerpilningsnoegle-oekologisklandsforening.pdf
Produsert av AssureWel prosjektet ledet av RSPCA, Soil Association og University of Bristol, og FeatherWel, utviklet
av University of Bristol, ved hjelp av informasjon fra Bristol Pecking Project. Støttet av British Egg Industry Council.
Oversatt og modifisert av COST Action GroupHouseNet (COST aksjon CA15134). GroupHouseNet (Action CA15134)
støttes av COST (European Cooperation in Science and Technology, www.cost.eu). COST finansieres av EU
Framework Programme Horizon 2020.

SKADELIG FJØRPLUKKING (forskjellig fra aggresjon) Vil si å trekke ut fjær, hakke
mot kloakken og utføre kannibalisme. Kan forårsake fjørtap på et hvilket som helst
kroppsområde, men spesielt på ryggen og rundt stjert og gump.

•
•
•

Mest vanlig årsak til fjørtap
Unormalt atferd, antas å være omdirigert fôrsøkatferd
Kan indikere mangel på muligheter for fôrsøkatferd eller utilstrekkelig kosthold
(for eksempel for lite fiber i fôret)
• Kan utløses pga skader i huden eller rundt kloakken
• Kan være et tegn på stress eller sykdom i flokken
Følg rådene i denne veiledningen. Når allerede startet kan skadelig fjærplukking være
vanskelig å stoppe, så all innsats bør gjøres for å forebygge og kontrollere det.Most
common cause of feather loss.

AGGRESSION Slåssing, aggressive hakk, jaging av andre fugler. Ofte assosiert med
intens vokalisering. Forårsaker spesielt fjørtap i nakke og hodet

•

Normal atferd for å etablere hakkeorden, men kan være en utfordring hvis det
ikke avtar Kan øke risikoen for skadelig fjørphakking, inkludert kannibalisme
• Kan oppstå hvis ressursene i huset er ujevnt fordelt, eller det er uvjene forhold i
huset som fører til ujevn fordeling av dyr og dermed økt konkurranse om ressurser
(mat, vann, reder, vagler)
Følg rådene i denne veiledningen, spesielt reduser konkurranse og sikre at
gruppesammensetningen er stabil.
Andre årsaker til fjørtap kan innebære skade på fjør fra innredning i huset, spesielt på hodet /
nakken, og høy eggproduksjon.

FeatherWel
Promoting bird welfare
The RSPCA helps animals in England and Wales. Registered charity no. 219099.

ÅRSAKER TIL FJØRTAP

ALLE
VERPEHØNER
KAN OG BØR HA
GOD FJØRDRAKT
GJENNOM HELE
LIVET

Soil Association campaigns for humane & sustainable food & farming. Registered charity no. 206862

GOD PRAKSIS FOR Å FORBEDRE ELLER BEHOLDE
GOD FJØRDRAKT
BESETNINGEN DIN
UNGHØNER
Rase

•

Noen raser kan være mer utsatt for
skadelig fjørhakking - velg gjerne en
rolig, robust rase, som er flink til å bruke
utearealer ved økologisk produksjon

Oppal

•

•
•
•

Ha god kontakt med oppaleren. Ha
lignende omgivelser under oppal- og
i verpeperioden - vanning, fôring og
valger, strøtype og kvalitet, gulv og
innredning på forskjellige nivåer, lysog fôringsrutiner, temperatur
Hvis dine dyr skal ha tilgang til
utearealer, bør hønene få tilgang til
uteområder så tidlig som mulig, helst
under oppalet.
Sikre at du får unghøner av høy
kvalitet - rolig, robust, jevn i størrelse,
med målvekt og i god form, følg med
vektutvikling.
Ikke ta inn blandede grupper (hybrider
eller oppdrettsformer)

Innset i besetning

•
•
•
•

Minimer stresset som unghøner
utsettes for, før, under og etter
overføringen
Unngå å blande etablerte grupper på
ethvert produksjonsstadium
Tillat kontinuerlig tilgang til strø så
tidlig som mulig
Bruk mye tid hos dyra, vei noen dyr for
å kontrollere jevnheten

Hus og innredning

•
•
•
•

•

•

Følg med på vektutvikling og ha kontroll
på lysprogram, så hønene ikke begynner
å verpe for tidlig eller for sent.
Følg med på eggkvalitet, størrelse, vekt,
skallkvalitet og annet. For store egg kan
medføre skader på kloakk, noe som kan
gi utbrudd av skadelig hakking.

Strø

•

Vedlikehold av tørt, løst strø til
enhver tid er helt avgjørende - fres,
rake, tilsett
strø, bruk
Health
and fersk
biosecurity
superabsorberende pelleterte strø på
• Prevent
and control
disease and pest
problematiske
områder
challenges including red mite
• Sørg for god drenering utenfor luker,
• Avoid
dirtyeller
puddles
and use
bruk grus
risteron
forrange
å hjelpe
clean
boot
dips
hønene til å rense sine føtter og hindre
at regn og fukt kommer inn i huset

Litter

og biosikkerhet
•Helse
Maintain dry, friable litter at all times
• –Forebygg
kontrollere
forlitter, use
rotovate,og
rake,
add fresh
sykdommer
og parasitter
inklusivfor
rød
super
absorbent
pelleted bedding
hønsemidd
problem
areas. Ensure good drainage
Følg anbefalinger
outside
popholes for bruk av
smittesluse, inkl håndvask,
disinfeksjon og klesskift

•

Miljøberikelse

•

Tilby berikelse innendørs for å
sysselsette fuglene – hakkestein,
hakkeobjekter hengende / på gulvet,
snor med knuter, grønnsaker, grovfôr
plastflasker, støvbadekasser,
halmballer, og flisballer
Tilby trygge gjemmesteder,
hvilesteder og visuelle barriere vagler, inndelinger, områder med
varierte høyder, halmballer

Rugekasser

•

Hvis det brukes belysning i
rugekassene ikke bruk for sterkt lys.

Fôrkjeder og eteplasser

•

Økologisk og frilandshøns: Reduser
antall ganger kjeden kjøres, spesielt
midt på dagen, for å unngå at fugler
kommer inn fra uteområdet

Uteområde

•
•

Verping

•

Gode planskisse og inndelinger sikrer
at fugler kan bevege seg og enkelt få
tilgang til ressurser
Sørg for jevne forhold i huset med
tanke på ventilasjon og luftkvalitet, lys,
strø og annet.
Sørg for at vaglerhøyden og annet
utstyr er justert for å redusere risiko for
kloakk hakking - 50 cm vertikal
avstand anbefales
Vurder å redusere tetthet eller eller
økt tilgang til ressurser og faciliteter
for å reduserere konkurranse verandaer, fôring, vann, vagler,
rugekasser
Styr unna innredning som forårsaker
slitasje på fjær.

HVERDAGER

•
•

Gi tilgang til uteområde så tidlig som
mulig, i hvert fall innen de første 3
ukene.
Oppmuntre alle fugler til å gå ut, ved
å sikre tilgang på naturlig og kunstig
berikelse på omtrent 20% av
uteområdet (støvbad og
fôringsmuligheter)
Gi rent drikkevann på uteområdet,
men ikke tiltrekk villfugler
Sørg for god drenering utenfor luker,
bruk grus eller rister for å hjelpe
hønene til å rense sine føtter og hindre
at regn og fukt kommer inn i huset

•

Luftkvalitet

•

Sikre god luftkvalitet, hold
konsentrasjon av støv, ammoniakk og
karbondioksid så lav som mulig og
optimaliser fuktigheten. Sørg for jevne
forhold i huset.

>>> Den vanligste årsaken til skadelig
fjørhakking er ENDRINGER - gjør
endringer gradvis: i stell, innredning og
fôring. Vær oppmerksom på fugler etter
plutselige endringer i været, plutselige
lyder eller eksponering for sterke lys.

Kosthold

•

Øk fôrsøksatferd - bruk knust fôr, spre
pellets / helkorn / torv jevnt over strøe.
Pass på fôrets struktur, ikke for finmalt
og ei heller for pelletert.
• Diet
Gi gjerne ekstra fiber i samråd med en
• fôringkonsulent
Increase foraging – use mashed feed,
feed/grit
on litter,
provide
• Byttscatter
fôr etter
anbefalinger,
men
følg
extra
fibre – whole
wheat,om
corn,
med
på fôropptak
og juster
detalfalfa,
maize/barley/pea silage, carrots
trengs
•
Check og
nutrient
content
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• Minimer
gjør ellers
gradvise
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and
endringer
fôret når
detbalance
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smak,
essential
amino
struktur,
energi
og acids
proteininnhold
• Minimise,
and make gradual, any
å
changes to diet in content, taste,
Kontroll og oppretthold
texture, energy level, changing from
• Utfør
inspeksjoner og ta det
highhyppige
to low protein
rolig under inspeksjonene, bruk
varierte rutiner for å venne fuglene til
Air
quality
variasjon
og derved redusere fare for
og fryktreaksjoner
• stress
Maintain
good air quality, low dust
• Flinke
røktere ser og håndterer
and humidity
problemer raskt
• Gå ofte i huset, og vær rolig under
Inspection
and
management
inspeksjonene.
Varier
rutinene slik at
vennercalmly
dyra tiland
variasjon
allerede
fraa
• duInspect
frequently
with
starten
Slik blir
dyrato
mer
robuste,
variedav.
routine
to help
reduce
stress
ogand
faren
for stress og fryktreaksjoner
fearfulness
mindre.
• blir
With
good stock keeping skills
problems can be recognised and
Lys managed as quickly as possible
•• Pass
lyset
jevnt preventing
i huset
Talkpå
toat
your
veterabout
feather
loss and
reviewfjørfe;
as part
of
• Bruk
lyskilder
tilpasset
unngå
flimring
(lyset bør være over 120 Hz)
your VHWP
• Styr lysstyrken etter atferd, men husk
at lyset ikke er eneste faktor som
påvirker fjørhakking.
• Gjør kontrollmålinger av styrke og
flimring gjennom innsettet.

>>> Den mest vellykkede preventative
strategien er MENGDE - jo flere av disse
forskjellige løsningene brukes i
kombinasjon, jo lavere er sjansen for
skadelig fjørhakking og fjørtap.

Medlemmer av merkeordninger, inkludert økologisk, bør også sjekke kravene forbundet med den
aktuelle ordningen.

