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Registreringsskjema for slaktekylling i mobile hus
Fyll ut informasjon (der det er svaralternativer tegnes sirkel rundt det som passer)
Gård

Vagleplass

Vurderer (navn)

M2 per kylling ute

Dato

Åpninger til uteom. (hvor)

Antall mobile hus tot.

Vinduer (antall, hvor)

Antall kylling tot.

Kunstig lys (timer/døgn)

Antall hus på valgt omr.

Varmesystem

- Antall kylling der

Isolasjon tak/vegger

Dato kyllingene kom

Type strø inne

Alder (dager)

Fôringssystem

Alder når tilgang til uteom.

Type kraftfôr

- Andel av livet med tilgang

Type grovfôr

Rase

- Fra hvor?

Øko./konv. kyllingmateriale

- Hvor ofte?

Gj.snittsvekt i dag

Andre miljøberikelser inne

Tilvekst per dag

NÅ: Temp. inne

Målvekt (kg)

- Temp. ute

Planlagt slaktealder

- Fuktighet inne

Type hus/huskonstruksjon

- % av kyllingene inne

Dyretetthet inne (kg/m2)

Værforhold (vind/nedbør?)

A. Innledende vurdering av hele flokken: Parametere som skal vurderes i det man kommer inn i hvert av alle de mobile husene
på området.
Fordeling av kyllingene (tell dem)
0 Jevnt
1 Spredt

Hvis score 2: Noter sted (f.eks. i sentrum/omkretsen av huset, i grupper

Mest vanlige score

rundt i huset) og hvis mulig, årsaker:

(høyest hvis likt)

2 Ujevnt (klynger)

Luftkvalitet: Noter score for hvert hus, tell & noter den høyeste score’n og antall hus med den (NB hvis automatisk lesing)
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Ammoniakk
0 Ingen/svak

Støv
Høyeste score

Antall hus:

0-2:

1 Moderat
2 Sterk

0 Ingen/svak

Høyeste score

Antall hus:

0-2:

1 Moderat
2 Sterk

Pesing: Noter den høyeste score’n hvis den vises av <10 % av

Renhet: Noter score’n som gjelder for hovedandelen

kyllingene i hvert hus

av kyllingene i hvert hus

Pesing
0 Ingen

Renhet
0 Ikke/lite skitne

Vanligste score (høyeste hvis

1 Sakte

1 Moderat skitne

likt)

2 Alvorlig

2 Alvorlig skitne

Vanligste score (høyeste hvis likt)

Miljøberikelse: Noter score’n etter hvordan kyllingene holder på med berikelse (tell)
0 Ja, det er interaksjon
1 Nei/lav interaksjon

Vanligste score

Observasjons-kommentarer:

(høyeste hvis likt)

2 Ingen berikelse er tilbydd

B. Bestemt spasertur: Tell antall kyllinger som er sett for hver parameter innenfor prøveuttaket på 20 %

Totalt

Bevegelsesferdigheter score 2: Åpenbar
gangfeil som svekker bevegelsesferdighetene.

Bevegelsesferdigheter 3: Alvorlig gangfeil,
men fortsatt i stand til å gå med vanskeligheter
eller ikke i stand til vedvarende gange.

Kyllinger som bør avlives (ikke inkludert
kyllinger som halter alvorlig):
Årsaker for hvorfor de bør avlives:

Små kyllinger

Døde kyllinger
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Atferd: Score hvert hus, innenfor prøveuttaket på 20 %
0 <50 % av kyllingene viser aktiv

Tegn sirkel rundt den som er mest observert (kun en)
0

atferd, f.eks. løping, krangling, flaksing

1
1 Rolige

med vingene, sandbading, interaksjon med
berikelser.

1 >50 % av kyllingene viser aktiv

1

atferd, f.eks. løping, krangling, flaksing

2
2 Varsomme

med vingene, sandbading, interaksjon med
berikelser.

2: Det blir skapt begrenset med

2

plass – Dyra er hovedsakelig inaktive og

3
3 Skremte

setter seg straks etter at de er blitt
forstyrret.

Beskriv aktiv atferd:

Strø: Gi score til hvert hus innenfor prøveuttaket på 20 %.

Tegn sirkel rundt den vanligste obs (kun en)

1. Helt tørt og smuldrer lett, dvs. går fra hverandre enkelt når presses i hånda

1

2. Små fuktige flekker bare ved drikkekilder/utganger, ellers score 1

2

3. Store flekker uten strø, men tørt og fortsatt områder til å strøbade

3

4. Hovedsakelig bart gulv, tørt og med få områder med strø

4

Side 3

AssureWel is a collaborative project led by:

5. Bart med våte områder

5

6. Stort sett våte/klissete områder

6

C. Individuell vurdering – Vurderes på 25 kyllinger som er adskilt fra resten i ett hus (kan utelates)
Brannsår på bein

Total

Tråputeskader

Total

0 Ingen

1 Milde

2 Alvorlige

D: Registreringer på gården:
Antibiotikabruk (kun for nåværende innsett)
Merk av om kyllinger får antibiotikabehandling akkurat nå
Type antibiotika

Antall dager med

Årsak for

behandling

behandling

Dødelighet:
Slaktedato på tidligere innsett:

Tidligere

Nåværende

flokk

flokk

Dødelighet første uka – inkludert
avlivede (%):

Dødelighet til dags dato – ikke
inkludert avlivede (%):

Hvis brukt

Avlivninger til dags dato – ikke

vaksine, type

inkludert avlivede grunnet
beinproblemer (%):
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Hvis brukt

Avlivet grunnet beinproblemer

parasittmidler,

fram til dags dato – bare de som er

type

avlivet grunnet beinproblemer (%):
Registrer de mest vanlige årsakene for dødelighet og avlivninger (bare for
nåværende innsett):

Informasjon etter slakt:
Navn på slakteri:

Oppgi resultater for tråputesår og brannsår på bein, inkludert % av kyllinger som faller innenfor hvert nivå (dette kan være
tilstedeværelse/fravær, 3 punkt- eller 5-punktskala).
Data som skal bli samlet for etter slakt for innsettet som blir vurdert:
Score

Tidligere flokk

Nåværende flokk

Totalt antall kyllinger

Brystblemmer (%):

sendt til slakt:

TPS

BS

TPS

BS

Gjennomsnittlig vekt på

Kassert på gården før

kyllingene ved slakt (kg):

transport (%)

Døde ved ankomst (%):

Vingeskader (%):

Totalt kasserte slakt (%):

Beinskader (%):

Informasjonen etter slakt er (merk av en):
 Spesifikke data for huset
 Data for hele gården

Hvilke endringer har du gjort for å forbedre velferd de siste
12 månedene? (f.eks. ressurser/management/husdyr):

Hvilke endringer vil du gjøre for å forbedre velferd de neste
12 månedene (f.eks. ressurser/management/husdyr):
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Kommentarer på generell helse:

Generelle kommentarer:

God aktivitet

Ja/nei

God tilstand

Ja/nei

God lyd

Ja/nei

God pust

Ja/nei

Vennligst skriv mer hvis «nei»:

Utført og signert av:

Tittel og tilhørighet:
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