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Indledning 
Problemformulering 

  
Formålet med opgaven er, at klarlægge omfanget af tremmeslikkeri på stald i en gruppe på 0,6,0 in-

divider Giraffa camelopardalis rothschildi i Knuthenborg Safaripark via adfærdsobservationer. Det 

skal desuden undersøges om eventuel tremmeslikkeri kan nedbringes via adfærdsberigelse. Dette 

gøres ved: 

a) Observere hvornår slikke adfærden er hyppigst og hvor meget girafferne slikker individuelt. 

Observationerne skal vise om tidspunkter på døgnet, samt antallet af timer på stald kontra 

timer på savannen/forgård, har indflydelse på det enkelte individs slikke adfærd. Observatio-

nerne vil foregå over 2 perioder, sommer og efterår, hvor antallet af timer på stald er forskel-

lige.  

 

b) Lave en berigelse udfra relevante kriterier, hvor målet om nedsat tremmeslikkeri synes reali-

stisk. Herunder vil giraffernes foderemner og valg blive observeret og vurderet, i forhold til 

giraffens biologisk korrekte fodervalg. Dette gøres for at finde ud af, om en foderbetinget 

berigelse, vil være den optimale form for berigelse. Berigelsen udføres og tildeles girafferne. 

Yderligere observationer foretages i en 3. og sidste observations periode, for at undersøge 

om tremmeslikkeriet er blevet reduceret. 

 

Giraffa camelopardalis rothschildi 

 
Giraffen hører til familien giraffidae. Rothschild giraffen (Giraffa camelopardalis rothschildi) er 

klassificeret som en underart. Videnskabligt og historisk set, er der 9 anderkendte underarter1. DNA 

forskning og yderligere undersøgelser skaber dog uenighed om afgrænsningen mellem underarterne 

og hvad der skal klassificeres som underarter og som arter. Dette gælder også Rothschild giraf-

fen.2,3,5  

Rothschild giraffen kommer fra Uganda og vest-og central Kenya. I dag lever der kun én population 

af Rothschild vildt i Uganda, resten lever i små populationer i national parker og indhegnede områ-

der i Kenya3. Med mindre end 670 vildtlevende individer1 blev Rothschild giraffen i 2010 listet som 
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Endangered på IUCN Red List5.   Iflg. ISIS er der mere end 450 Rothschild giraffer, der lever i fan-

genskab i verden.1 

Giraffer er herbivore (folivore/browsere), drøvtyggere og lever af blade, træ/bark, stængler, frø, 

nødder, kerner, frugt og planter6. Deres tunge kan blive op til 46 cm, og kan således nå føde højt 

oppe. Størstedelen af giraffens føde er typer af akacie arter. En tyr spiser op til 66 kg føde dagligt, 

en ko 58 kg dagligt6. Køer bruger ½ af døgnet på at æde, tyre lidt mindre6. Resterende tid bliver ho-

vedsaligt brugt på at drøvtygge, vandre og fouragere7.  

Giraffer er sociale dyr, der lever i løse flokke på 10-20 individer – sammensætningen kan ændre sig 

dagligt 6. Flokken kan bestå af begge køn, samt alle aldre. Hannerne er ikke territoriale, og pga. fou-

ragering kan giraffer, befinde sig på områder, der dækker 5-654 km26. Der er ingen flokleder, tyre 

afgør rangorden ved rituelle kampe. Køerne er mere sociale end tyrene6.  

Giraffer hviler om natten med åbne øjne, stående eller liggende i 3-5 minutter af gangen, om natten 

kan de sove dybt i 5-10 minutter liggende, men ofte sover de ikke mere end 20 minutter sammen-

lagt på et døgn6,7.   

 

Problematik og lignende undersøgelser 

 
Stereotypisk adfærd bliver defineret som ensartet adfærds/bevægelses mønster, der bliver gentaget 

regelmæssigt, men som ikke synes at have noget formål eller funktion8. Undersøgelser af oral stere-

otypi, såsom slikkeri, tungerulning mm., hos hov og klovdyr, har vist at være foderrelateret.9  Un-

dersøger har vist, at problemet med oral stereotypi hos giraffer, er relateret til forskellene mellem 

fodermønsteret hos giraffer i fangenskab og vilde giraffer10. Giraffer i deres naturlige habitat bruger 

over 60% af døgnet på at browse og fouragere.10 De bruger deres tunger behændigt, til at få fat i 

blade fra tornede grene og stikkende myrer10. I fangenskab har girafferne ofte let adgang til deres 

indholdsrige, tornløse krybbe foder og har dermed opfyldt deres næringsmæssige behov på relativ 

kort tid, ofte uden at skulle søge efter føden. I fangenskab er der begrænset bevægelses og browse 

muligheder for girafferne, både på stald og deres udeområder. Disse mangler betyder, at de ikke kan 

fouragere, vandre og få samme stimuli fra omgivelserne, som de adfærdsmæssigt har brug for. 

Disse forhold kan føre til stress. Stress påvirker drøvtygningen, som er essentielt for optimal ned-

brydning og fordøjelse af foderet.15,16 
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I en undersøgelse fra 2001 foretaget i USA10 samlede man information fra 214 giraffer i forskellige 

zoologiske haver. Af disse dyr udviste 72,4% slikkeadfærd. Undersøgelsen viste, at slikkeriet var 

relateret giraffernes til fødemotivation. Andre faktorer, der spillede ind var underart, hvem der fod-

rede, timer med artsfæller og hvor ofte der blev fodret. Desuden viste undersøgelsen, at timer brugt 

på stald, havde indflydelse på niveauet af slikkeri10. Jo flere timer udenfor, jo mindre slikkeri. Årsa-

gen kan være større bevægelsesmulighed og varieret stimuli fra omgivelserne udendørs10. 

I en undersøgelse fra Zoo Atlanta fra 200311, forsøgte man at reducere tremmeslikkeri hos 3 masai 

giraffer, ved at spraye områder på inventaret med ”Bitter Apple” spray11. Dette dog uden succes, da 

girafferne fandt andre steder og slikke11. Udfra observationerne i denne undersøgelse konkluderede 

man, at girafferne ikke fik stimuleret deres tunger nok, ved let tilgængelig, ikke fiberholdigt foder. 

Man foreslog således mere fiberholdigt foder, som fremmer drøvtyggeriet og derfor nedsætter slik-

keriet11. Det skal være foder som girafferne skal bruge tunge og tid på, at få fat i, således at deres 

fouragerings behov, samt biologiske browser adfærd bliver stimuleret.11, 

I 2008 tilførte man tre giraffer i Zoo Atlanta, komplekse foderbeholdere med top og svær tilgænge-

ligt foder, hvilket reducerede slikkeadfærden hos alle tre giraffer12. Dermed støttede forsøget op om 

hypotesen, at ved at tilføre mere naturalistiske måder for giraffen og fouragere på, kan man ned-

sætte slikkeadfærden.12 

 

Materialer og metoder 

Emner 

 
Dette projekt omhandler en gruppe på 6 Rothschild køer (Giraffa camelopardalis rothschildi) i al-

deren 1½-10 år. (Bilag 1) Køerne går sammen hele døgnet. Når køerne er på savannen eller i for-

gård, er tyren sammen med dem. Tyren er adskilt fra flokken på stald.  

Antal timer på stald afhænger af årstiden. I sommerperioden er girafferne på stald fra kl. ca. 17/18-

10 om morgenen. Resten af tiden er de på savannen. Savannen er 15 Ha. Girafferne har adgang til 

hele savannen, som de deler med 6 arter af afrikanske savannedyr. Derudover får de selskab af safa-

riparkens bilister. I sommersæsonen bliver de fodret én gang dagligt med pilegrene, i timerne på sa-
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vannen. Efterår og vinter er girafferne på stald fra kl. ca. 14-09 om morgenen. Ude tid i disse perio-

der foregår på savannen, eller i forgård alt efter vejret. Giraffernes forgård er ca. 150-200 m2. I for-

gården forefindes en hø hæk til lucerne. 

Køerne går i et staldområde på 192 m2. Derudover er der to ekstra bokse på 48m2, som kan tages i 

brug. I staldområdet er der krybber til foder, elektroniske hø hække og grenophæng, 2 af hver. I de 

små bokse er der grenophæng og almindelige krybber. Vand er til rådighed via vandkopper i alle 

afdelinger af stalden. 

Girafferne bliver fodret morgen og eftermiddag, når de kommer ind, med browserfoderpille (bilag 

2). En gang dagligt får girafferne pilegrene i to grenophæng. Der er lucerne ad libitum alle timer på 

stald. Girafferne har en madras/område med halm, som de spiser af.  

Lyset i stalden bliver tændt og slukket gradvist, forestillende en sol, der står op og går ned. I de 

mørke måneder starter lyset kl 7 og begynder nedslukning kl 19. Store lyspaneler i loftet sørger for 

naturligt lys i sommerperioden. 

 

Metoder og data indsamling 

 
Zoolog i Knuthenborg Lisbeth Høgh havde et ønske om at finde ud af, hvilke giraffer der slikker på 

inventaret, hvor meget og hvornår. På dette grundlag blev forskningsspørgsmålet4 udarbejdet. Her-

efter startede habitueringen af girafferne, det tog 1,45 time. Dernæst blev der udført ad libitum ob-

servationer om morgenen og aftenen. Hensigten var at undersøge, om der var forskel på giraffens 

aktivitet på de forskellige tidspunkter af døgnet. Med ad libitum observationerne, kunne der udar-

bejdes etogram (bilag 3). To former for observations metoder blev valgt til arbejdet. Fokal sam-

pling13 på 10 minutter med 30 sekunders interval registrering (bilag 4). For at kunne få så meget 

data på tilfælde og hyppighed af slikkeriet, som muligt, blev der desuden også valgt adfærdstype 

observationer13 på 20 minutter. Disse observationer også med et tidsinterval på 30 sekunder (bilag 

5). Intervalregistrering for at sikre, at registeringen kunne nå og noteres præcist, også selvom flere 

giraffer skulle slikke på samme tid. Observationer er kun foretaget på stald. 

Observationer blev delt op i årstidsperioder som følger: 

Sommer fra den 14/8-7/9-2014 
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Efterår fra den 7/9-12/12-2014 

Berigelse fra den 13/12-2014-4/1-2015. 

Tidspunkterne for observationerne blev opdelt i tre tidsrammer. Disse inddelinger blev udvalgt, ud-

fra de indledende observationer af flokken, som indikerede, at girafferne havde mere tilbøjelighed 

til at tremmeslikke, når barken på grenene var spist. Observationerne skulle derfor kunne af eller 

bekræfte denne indikation, samt give en viden, som kunne være brugbar i forhold til valg af beri-

gelse, senere i forløbet. Tidsperioderne blev som følger, ved begge former for observationer: 

Morgen: kl.6-10. Fra 6-8 var der ingen bark. Kl. ca. 8 morgenfodrer dyrepasserne og kører grenene 

ned, så girafferne kan nå det sidste bark. 

Eftermiddag: kl. ca.14-18. Bark på grenene. I sommerperioden, hvor girafferne kommer sent ind fra 

savannen, er der ikke observationer for dette tidsrum. 

Aften: kl. 18-22. I efteråret er barken på grenene spist på dette tidspunkt, men for sommerperioden 

vil der være bark i nogle timer, som strækker sig ind i dette tidsrum. 

Berigelsen blev bestemt, til at være en timer på grenophænget, der kan køre grenene ned på be-

stemte tidspunkter. Valget af denne foderbetinget berigelse blev taget på baggrund af giraffernes 

observerede adfærd og fodervalg og et ønske om reduceret slikkeadfærd. SPIDER modelleni blev 

benyttet og følgende kriterier opstillet som krav til berigelsen: 

 Tilgodese biologisk adfærd: Herunder fouragerings behov, stimulering af tungen samt opti-

mere drøvtyggertiden. Have tanke på fordøjelsessystem og fysisk behov for svært nedbryde-

lige fibre. Når man finder berigelse, der fremmer og passer til artens biologiske adfærd, 

mindsker man risikoen for unormal adfærd. 

 Forskning og undersøgelser: Drage nytte af andres forskning, forsøg og undersøgelser af 

samme emne. Hvad har fungeret og hvorfor? 

 Økonomi: Valget af berigelse skal desuden være økonomisk mulig – både i anskaffelse og 

daglig brug. 

 Praktik: Daglig vedligehold og brug af berigelsen, må ikke være tidsomfattende og arbejd-

skrævende for dyrepasserne, så den bliver nedprioriteret eller opgivet igen. 

                                                             
i SPIDER findes følgende steder i rapporten: S/setting goals: problemformulering, P/planning: Metodeafsnit, I/imple-
menting: metodeafsnit, D/documenting: resultatafsnit, E/evaluation: diskussion  
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 Sikkerhed: Berigelsen må ikke udgøre nogen sundhed eller sikkerhedsmæssig fare for hver-

ken dyr eller dyrepassere. Berigelsen må ikke skræmme girafferne unødvendigt eller kræve 

alt for lang tilvænningsperiode. 

En timer synes at opfylde overstående kriterier: 

 Tilgodese biologisk adfærd: Tidsforbruget og aktivitetsniveauet ved grenophænget er højt, 

så længe der er bark og blade på grenene. Bark er browse og en naturlig foderkilde, det for-

øger drøvtygger tiden og det kræver en indsats af girafferne at få fat i barken med tunge og 

mund.  

 Forskning og undersøgelser: Andre undersøgelser har vist, at foderbetinget berigelse, der 

øger stimulation og brug af tungen, reducerer oral stereotypi hos giraffer.11,12 

 Økonomi: Grenene, samt ophæng er allerede tilstede. Grene er af egen produktion i parken 

og antallet kan øges, hvis nødvendigt. Der bliver dagligt kasseret grene med store mængder 

urørt bark, da det har siddet for højt for girafferne. En elektronisk timer er en en-gangs inve-

stering. Det er blevet tilkendegivet, at en sådan timer vil være en mulig investering, såfremt 

berigelsen viser reduceret slikkeadfærd.  

 Praktik: Berigelsen kræver ikke yderligere arbejdsindsats af dyrepasserne, da den elektro-

nisk kører grenene ned. 

 Sikkerhed: Daglig brug af grenhejs er testet og gennemprøvet dagligt siden 2010, både af 

personale og giraffer. Man skal dog være opmærksom på, at grenene ikke bliver kørt for 

langt ned, så girafferne kan få hejse kæderne om halsen. Girafferne er vant til både hejset, 

grenene, lyden af ned og opkørsel og den kræver ingen tilvænningsperiode. 

For at iværksætte berigelsen var det nødvendigt, at grenene blev kørt ned manuelt, dette blev per-

sonligt gjort på 2 forudbestemte tidspunkter. Tidspunkterne for nedkørsel blev bestemt, udfra hvor 

der blev observeret mest slikkeri, samt ikke tilgængeligt bark – morgen og aften. Herefter blev de 

sidste ”efter-berigelses” observationer foretaget. 

I alt er der observereret 48 timer og 31,5 minutter, fordelt på 2 timers ad libitum, 34 timer og 31,5 

minutters fokalobserveringer og 12 timers adfærdstype observationer. Tidsrammen var ca. 5 mdr. 

fra 1.observation den 14/8-2014 til sidste observation den 4/1-2015. 
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Materialer 

 
Til adfærdsobservationerne blev der brugt adfærdstype og fokalobservations skemaer, stopur, kug-

lepen samt en stol placeret med udsyn over hele staldområdet. Alt det indsamlede data materiale 

blev bearbejdet i Excel. 

Da en elektronisk timer endnu ikke er anskaffet, måtte der udføres udførtes ”human timer funk-

tion”/manuel indstilling. Såfremt girafferne fortsat skal kunne bruge berigelsen, er det nødvendigt, 

at anskaffe og installere en elektronisk timer på grenophænget. 

 

Resultater 
Observationsresultater 
 

Der er totalt observereret 2799 minutter, fordelt på 6 individer. Fokalt er der observeret 2079 minut-

ter og adfærdstype observationer tæller 720 minutter, med 21 minutter på hver giraf. Fordelingen af 

samlede observationer i perioderne er således: Sommer 12%, efterår 44% og efter berigelse 44%. 

Fokalt er den samlede fordeling af observationsminutter varierende for individerne: Chari 14%, 

China 18%, Damisi 16%, Dora 16%, Josefine 18%, Joy 19%. For adfærdstype observationerne er 

procentfordelingen af minutter observeret på hvert individ ens 17%.   

Individuel omfang af adfærden 
 

Girafferne udviser slikkeadfærd i 

forskelligt omfang. Sammenlagt over 

alle tre perioder, slikker de tre ældste 

giraffer Dora, Josefine og China 

mest. Se figur 1.  

Bemærk, at på trods af små procent-

mæssige forskelle, så viser begge 

grafer Dora, som det individ, der 

slikker mest – efterfulgt af Josefine 

Figur 1 viser hvor meget hvert individ totalt har tremmeslikket i alle observations se-

kvenserne. Fokal observationerne sammenlignet med adfærdstype observationerne. 

Tabellen lavet således for at inkludere alle observationsminutter og dermed give det 

mest valide overblik. 
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og China, Joy og Chari. Damisi er den i flokken, der udøver mindst slikkeadfærd totalt. (Figur 1) 

Ændrede omstændigheder og påvirkninger i giraffernes dagligdag har indflydelse på, om det en-

kelte individ, i en periode slikker mere. Dette er svært og gennemskue i en totalopgørelse. Josefine 

og Doras resultat i figur 1, vil blive beskrevet yderligere i afsnittet fejlkilder. 

Periode opgørelser 

 

Opgør man slikkeriet i de perioder, 

hvor de har fundet sted, for hver gi-

raf, vil man se, at 4 ud af 6 giraffer 

udøver mest slikkeadfærd om efter-

året (figur 2). Antallet af timer på 

stald er højere om efteråret end om 

sommeren. Alle individer, undtagen 

Dora, har mindre slikkeadfærd efter 

berigelsen, sammenlignet med ef-

terår. Sommer er enten lig med eller 

lavere end de andre to perioder, med 

undtagelse af Chari og Joy, hvilket bliver belyst i fejlkilder.  

Hyppighed på døgnet 

 

Omfanget af slikkeadfærd i grup-

pen afhænger af tidspunktet på 

døgnet, se figur 3. Flokken som 

helhed udviser mest slikkeadfærd 

aften og morgen i efterårsperioden, 

faktisk er den procentvis noget hø-

jere end de samme tidspunkter 

sommer og efter berigelse.   

Nævneværdigt er det, at slikkead-

færd både morgen og aften ligger 

betydeligt lavere efter berigelsen 

sammenlignet med efterårsperioden. Der er kun observeret om eftermiddagen i efterårsperioden, da 

Figur 2 viser  samlede tremmeslikkeradfærd opdelt pr. individ over de tre perioder, 

hvor observationerne er foretaget. Både fokal og adfærdstype observationer er 

medregnet i denne total opgørelse. 

Figur 3 er en samlet opgørelse over alle individernes slikkeadfærd, delt op i perioderne 

og med tidsangivelser sat op mod hinanden til sammenligning. Herved opnås både et 

overblik over hvilke perioder og hvilke tidspunkter på døgnet, giraffernes slikkeadfærd 

er hyppigst. Både fokal og adfærdstype observations tal er brugt i denne figur. 
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girafferne ikke er inde på det tidspunkt om sommeren. For perioden berigelse, er der ikke observe-

ret om eftermiddagen, da der er tilgængeligt bark i dette tidsrum. I sommerperioden har girafferne 

stadig frisk bark i nogle af aftentimerne, da de, som nævnt tidligere, kommer senere på stald i denne 

periode. (Figur 3) 

Individuelle opgørelser for perioderne 

 
Individuelt i sommerperioden slikker individerne (Bilag 6,figur 4) mest i morgentimerne, hvor gi-

rafferne har været inde hele natten. Kun China har en højere procent på aftentimerne. 

I efterårsperioden (Bilag 6, figur 5), hvor girafferne kommer tidligt på stald, bliver der overordnet 

udvist mest slikkeadfærd i morgen og aftentimerne, dog afviger Josefine, ved at have mest slikkead-

færd i eftermiddags timerne, hvilket vil blive diskuteret under fejlkilder. 

Efter at berigelsen er tilført morgen og aften, er mængden af tremmeslikkeri reduceret morgen og 

aften i forhold til efterårsperioden. Joy ligger dog højt i morgentimerne. (Bilag 6, figur 6). Sammen-

ligner man sommer og efter berigelse, ligger sommer overordnet lavest. Joy og Chari viser atypiske 

resultater sammenlignet med resten af gruppen. Dora har store udsving, som vil blive diskuteret un-

der fejlkilder.  

Gruppens adfærdselementer  

 
Resultater af fokalobservationerne 

viser at gruppen som helhed bru-

ger 9% af den observerede tid på 

at slikke. (Figur 7) Bemærk anden 

adfærd på 26%. Anden adfærd in-

deholder således blandt andet 

hvile og drøvtygnings tid, som 

ikke er definerbart i denne under-

søgelse. Ud over en æde tid på 

bark på 33%, bruger girafferne 8% 

af observeret tid på at tygge i af-

barkede grene. Denne adfærd er observeret i sommer og efterårsperioderne, hvor barken der ikke er 

Figur 7 viser en samlet oversigt over giraffernes adfærdselementer. Alle tre perioder er 

lagt sammen til et gennemsnit. Oversigtet bygger på fokalobservationer. 
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tilgængeligt hele tiden og blev medbestemmende iforhold til valg af berigelse og tidspunkter for 

iværksættelsen. 

Resultater i forbindelse med udførelse af berigelse 

 
Før berigelsen vælger alle 6 individer tilsammen bark/grene 58% af den tid, hvor de æder. Lucerne 

udgør den næststørste andel af deres fodervalg med 23%. Browser står for 13% af foderindtaget og 

halm 6%. (Figur 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter at grenene bliver kørt ned (figur 9) vælger girafferne at æde mere bark. Samlet bruger de nu 

81% af æde tiden på at afbarke grene. De tre andre foder emner falder således i indtag til under det 

halve af hvad det var inden berigelsen. Lucerne står nu for 10% af valgt foder, browser 7% og halm 

2%.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8 samlet fodervalg for alle individer over  perioderne sommer og efterår. Baseret på 

fokalobservationer for samtlige tidsrammer. 

Figur 9 Giraffernes fodervalg efter at de får tilført mere bark. Baseret på fokalobservationer i 

perioden efter berigelse. Dækker alle tidsrammer i denne periode samt alle 6 giraffer. 
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Barkens betydning 

 
Når der er tilgængeligt bark til gi-

rafferne slikker de mindre (figur 

10), dette gælder både gruppen som 

helhed og individerne. Beregninger 

for både fokal og adfærdstype ob-

servationer viser at hele gruppen i 

gennemsnit slikker 15% af tiden 

uden bark og æde, hvorimod de ud-

viser slikkeadfærd 6% af tiden, når 

der er bark på grenene. 

Samtlige giraffer udviser mere slikkeadfærd, hvis der ikke er bark på grenene. Bemærk at forskel-

lene på omfanget af slikkeadfærden er markante (figur 10). For to giraffer er omfanget af tremme-

slikkeriet mere end 4 gange så stort, når der ikke er tilgængeligt bark. To giraffer slikker over dob-

belt så meget uden bark. Dora og Josefine ligger lavest, men stadig med en procentandel noget hø-

jere, end når der er tilgængeligt bark (figur 10). Ved sidstnævnte skal bemærkes de nævnte forhold i 

fejlkilder. 

 

Diskussion 

Fejlkilder 

 
 Kælvning: Under forløbet har der været flere forhold, der har været resultat påvirkende. 

Det, som viser sig tydeligst på resultaterne af slikkeomfanget, har været kælvning hos hhv. 

Josefine den 1/11-2014 (efterårsperioden) og Dora den 30/12-14(efter berigelse). En uge før 

kælvningerne, var begge køer meget urolige og udviste øget slikkeadfærd. Josefine blev des-

uden holdt fra flokken i 1,5 mdr. efter kælvning, som betød mindre ude tid, mindre socialad-

færd og meget slikkeadfærd. Dora var adskilt fra flokken om dagen, hvor hun blev inde med 

kalven. På trods af tid brugt af begge køer på yngelpleje, øgede begge køer mængden af slik-

keadfærd efter kælvning, hvilket kan aflæses på de årstidsperioder, hvor kælvningen foregik.  

Figur 10 oversigt over individernes samlede tremmeslikkeri med og uden bark på de 

ophængte grene. Opgjort på fokal observationer i alle perioder og tidsrammer. 
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 Døgnrytme: Under flere af de tidlige morgenobservationer i efterårs og efter berigelses pe-

rioderne, måtte lyset i stalden tændes, så det var muligt at se girafferne. Dette medførte, at 

girafferne, som ellers lå ned og hvilede, blev forstyrret, rejste sig og begyndte deres daglige 

rutiner før tid. Dette kan give øget slikkeadfærd på tidsrammen morgen i efterårs perioden.  

 Udetid: Dagen før, at berigelsen blev iværksat, blev ophold på savannen stoppet. Udetid der 

foregår i forgård kontra savanne, kan have en indflydelse på giraffernes adfærd. Dette kan 

afspejle sig i resultaterne efter berigelsen. Øget slikkeadfærd er mulig på dette grundlag. En 

observeringsperiode, kaldet vinter, mens girafferne var i forgård, kunne have vist nøjagti-

gere effekt af berigelsen. Pga. projektets tidramme, ville denne løsning dog betyde, alt for 

kort tid til at observere efter berigelsen.  

 Sommerperiodens procentandel: Da der ikke blev lavet ligeså mange observationer i som-

merperioden, kommer én observation med mange minutters slikkeri, til at tælle højt i den 

samlede vurdering for perioden. Dette er sket med Charis resultater for morgentimerne om 

sommeren. Hun har haft en dag, hvor hun slikkede 9 minutter ud af 21 observerede minutter 

og dette bevirker en høj procentdel i den samlede opgørelse på trods af, hun generelt ligger 

meget lavt og ikke slikker ret meget. 

 

Sammenligning med andre undersøgelser 

 
Tidligere undersøgelser11,12 viser, at naturalistisk foder og fourageringsmåder opretholder et sundt 

fordøjelsessystem og nedsætter omfanget af tremmeslikkeri hos giraffer i fangenskab. De konklude-

rer, at man ved fodring med celluloserigt, næringsfattigt, svært tilgængeligt og tungestimulerende 

foder reducerer mængden af tremmeslikkeri, samt øger drøvtygger tiden. 

I andre undersøgelser15,16 er man kommet frem til, at man med større pladsarealer mindsker 

stressnivauet, hvilket medfører bedre non-REM søvn. Drøvtyggeri samt non-REM søvn opstår, når 

dyrene er mindst stressede og ofte samtidig. Ved øget drøvtygger-tid vil den orale stereotypiske ad-

færd mindskes. Det er nødvendigt, at foderemnerne fremmer drøvtygger funktionen ved at være fi-

berrige. Undersøgelserne15,16 viser desuden, at girafferne i fangenskab bruger 17-25% af tiden på at 

æde mod 50-60% hos vilde giraffer. Der er et tremmeslikker tidsforbrug på 28-30%, samt drøvtyg-

gertid på 15-20% efter man i forsøget har tilført enghø i stedet for nogle af foderpillerne. 
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Observationerne af Knuthenborg girafferne viser ligheder med begge overstående undersøgelser. 

Både pladsforhold, samt tilførsel af ekstra bark, har betydning for mængden af tremmeslikkeri hos 

gruppen. Om sommeren, hvor girafferne er længe på den store savanne, er omfanget af tremmeslik-

keri 6%, hvor den om efteråret, hvor girafferne ikke har samme tid ude er 10-13%. Foderberigelsen 

var baseret på, at øge mængden af foderfibre, give øget æde og drøvtygger tid samt stimulere tun-

gen. Med foderberigelsen faldt det samlede slikkeri til sommerens niveau på 5-6% (figur 2). Obser-

vationerne viser barkens betydning, ved at gruppen i gennemsnit slikkede ca. 9% mindre over hele 

perioden, når der var tilgængeligt bark (figur 10). Girafferne i Knuthenborg bruger sammenlagt 

over alle perioderne 47% af tiden på at æde foder og bark (figur 7), dertil bruger de 8% af tiden på 

at gnave i afbarkede grene. Deres fodervalg er grene og bark er 81% af æde tiden, såfremt det er til-

stede (figur 9). 

 

Evaluering og overvejelser 

 
Opgaven med at klarlægge om girafferne tremmeslikker, hvem der slikker, hvor meget de slikker og 

hvornår på året og dagen, der bliver slikket mest, blev løst. Der var dog en udfordring i forhold til 

fejlkilderne, specielt kælvningerne og isolering af moderdyrene, samt vinterperioden med udetid i 

forgården, der startede samtidig med berigelses observationerne. For at få mere præcise resultater, 

ville en vinterperiode med observationer inden berigelsen have været optimalt.   

Der var ikke fokus på sammenhængen mellem drøvtyggeri og tremmeslikkeri ved udarbejdelse af 

etogrammet i dette studie, hvilket betyder at drøvtyggeri er opgjort under ”anden adfærd”. Ved 

fremtidige studier, vil dette fokus være en fordel, så man præcist kan måle tid brugt på drøvtyggeri 

og sammenligne med mængden af tremmeslikkeri. Således bliver det nemmere at konkludere på 

sammenhængen mellem disse to typer adfærd.  

Under selve observationerne var det meget tydeligt, at der er stor forskel på, hvordan individerne 

udfører slikkeadfærden. Frekvensen, intensitet og metode varierede individerne imellem. En udvi-

delse af dette studie, hvor man har mere fokus på individerne (alder, historik vedr. tidligere opstald-

ningsforhold i andre zoologiske haver) ville være interessant. I dette studie blev der med succes gi-

vet en overordnet berigelse til hele flokken, men ikke alle responderede lige meget på denne. At 

dømme ud fra den enkelte girafs adfærd og slikkemønster, ville man måske kunne reducere omfan-

get for et par af girafferne, ved at tilrettelægge berigelsen mere målrettet til individerne. Forsøget 
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var dog en succes, målt på reduceringen af oral stereotypi adfærd hos den samlede gruppe før og 

efter berigelsen.  

Girafferne reagerede positivt på berigelsen. Der var ingen tilvænningstid eller angst, girafferne stod 

ved grenene i det øjeblik, de blev kørt ned. Undersøgelsen har givet kendskab til, at tilgængeligt 

bark i timer på stald har en gavnlig effekt på giraffernes adfærd, tid brugt på at æde samt reduktion 

af slikkeadfærd. Foderberigelsen er ikke et problem ift. overfodring og dagligt næringsbehov, pga. 

barkens næringsindhold i efterårs og vintermånederne. Mængden er lille, men aktiviteten stor. Det 

er derfor ikke nødvendigt og ændre på sædvanlige foderemner og mængde.  

For at implementere berigelsen i det daglige management, vil det være nødvendigt at installere en 

automatisk timer med nedkørsel 2 gange i døgnet. Dyrepasserne skal have fokus på, hvor mange 

grene, der dagligt bliver hængt op, da dette indtil nu ikke har været kontinuerligt. Retningslinjer kan 

dog være svære at opstille, da grenes tykkelse og længde varierer meget. Man kunne eventuelt lave 

et mærke på ophængningskæderne passende til den rette mængde grene, samt et fast antal omviklin-

ger på grenene, således at der ikke er usikkerhed omkring antal, tykkelse osv.  

I de våde og kolde efterårs- og vintermåneder, hvor girafferne har reduceret bevægelses muligheder 

i forgården, vil man med fordel kunne tildele foderberigelse i forgården. Ofte står tyren ved høhæk-

ken, mens køer og kalve står i forgården, hvor der ikke forefindes tilgængeligt foder. Man kunne 

hænge et passende antal grene i hegnet, så girafferne har beskæftigelse, samt den tilgang til grovfo-

der, som deres fordøjelsessystem har brug for. Der skal dog ikke være flere grene end, at de har mo-

tivation til at gå ind fra forgården.  

Man kan overveje om omfanget af tremmeslikkeri havde været reduceret yderligere, ved længereva-

rende berigelse. Grenene blev kørt ned manuelt i en periode på ca. 3 uger. De blev kørt ned de dage 

observationerne foregik og ikke siden. Med udgangspunkt i studierne af sammenhængen mellem 

stress, drøvtyggeri og i sidste ende tremmeslikkeri, er håbet at permanent tildeling af bark, vil mind-

ske eventuel stress og dermed tremmeslikkeri yderligere over en længere periode.  

Konklusion  

 

a) Omfanget af tremmeslikkeri hos gruppen af Rothschild giraffer i Knuthenborg har en gen-

nemsnitlig procent på 9%. Alle individerne viser denne adfærd. De ældste køer Dora, Jo-

sefine og China i den rækkefølge, er de individer, der samlet over alle observationsperioder 
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slikker mest. Tremmeslikker adfærden for den samlede gruppe, er hyppigst i efterårsperio-

den, hvor girafferne er kortest tid på savannen. Det kan derfor konkluderes, at giraffernes 

tremmeslikkeri er påvirket af hvor mange timer de befinder sig på de store arealer kontra i 

stalden. Giraffernes døgnrytme spiller en rolle i forhold til, hvornår de slikker mest. Det er i 

morgentimerne, når barken er spist op og de har været på stald mange timer og venter på at 

komme ud, at slikkeadfærden er hyppigst. I aftentimerne fra kl. 18-22 bliver der dog slikket 

næsten ligeså meget, inden der falder nattero over flokken. På dette tidspunkt er det bark, 

som girafferne kan nå spist op. 

 

b) I overensstemmelse med giraffernes fysiologiske behov, viste fodervalgene hovedsagligt at 

være bark og grene. Når der ikke var mere bark, steg omfanget af tremmeslikkeri betydeligt. 

På dette grundlag, og udfra andre relevante kriterier, blev en foderbetinget berigelse valgt. 

En timer på grenophænget blev indført som berigelse. I praksis betød dette, at på de tids-

punkter, hvor barken var ædt og slikkeadfærden steg, blev grenene kørt ned og girafferne 

kunne nå yderligere bark. Dette medførte en betragtelig nedgang i tremmeslikkeriet. Ned-

gangen af tremmeslikkeri var markant i forhold til efterårsperioden, og nåede samme niveau 

som sommerperioden, nogen gange mindre. Dette var gældende både morgen og aften for 

alle individerne. 

 

Rent procentmæssigt ligger ingen af girafferne særlig højt sammenlignet med andre giraffer 

i lignende undersøgelser, men det må være af stor betydning at reducere denne adfærd, så 

girafferne får generel bedre velfærd og for at sikre, at man med omstændigheder og nuvæ-

rende daglige rutiner ikke risikerer at unormal adfærd øges. Undersøgelsen gav svar på, hvor 

omfattende slikkeadfærden er, og en mulig løsning på, hvordan problemet reduceres. 
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Bilag 1 
 

Girafferne i Knuthenborg: 

 

Giraffens nummer og navn Født i år/zoo: Været i Knuthenborg siden: 

   

18175691 China 2005/Ålborg Zoo 12/6-2006 

19134871 Josefine 2004/Ålborg Zoo 29/3-2007 

24975406 Dora 2007/Zlin Zoo Tjekkiet (ud-

lån) 

10/12-2008 

WHJ12-00011 Joy 2009/Augsburg Zoo Tyskland 29/6-2011 

WHJ13-00219 Damisi 2013/Knuthenborg Født i Knuthenborg/mor Dora 

WHJ13-00248 Chari 2013/Knuthenborg Født i Knuthenborg/mor China 
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Bilag 2 
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Bilag 3 

6 Rothschild køer i alderen 1,5 - 11 år – Knuthenborg Safaripark  

 

Etogram 

 

Adfærd Forkortelse Kategori Beskrivelse 

Slikker SL Tilstand Giraffen stikker tungen ud og slikker på inventar, så-

som tremmer, låger, uden på krybber. Giraffen slik-

ker gentagne gange lige efter hinanden på overfla-

den. Den får ikke noget foder i munden, når den slik-

ker på disse overflader. 

 

Tygger TG Tilstand Åbner munden for at bruge tænder eller tunge til at 

tygge i og/eller slikke på afbarkede grene. Der kom-

mer ikke noget bark/foder af grenen ved denne ad-

færd.  

    

Æder ÆD Tilstand Giraffen har åbnet mulen og slikker foder ind i mun-

den med tungen fra krybbe, gulerodsbeholdere, 

halmseng eller hø hæk. (Noter hvad der bliver ædt) 

Afbarker GR Tilstand Giraffen står ved de ophængte grene og bruger tunge 

og tænder til at afbarke og spise grene og blade. 

Går GÅ Tilstand Giraffen går rundt/bevæger sig rundt i stalden i 

skridt. 
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Bilag 4 
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Bilag 5 

 

 



23 
 

Bilag 6 

 

 

 

 

Figur 5 viser giraffernes 

individuelle slikkeadfærd for 

efterårs perioden. Her er 

observationerne delt op i 

morgen, eftermiddag og 

aften. Udregningen er sket på 

baggrund af både fokal og 

adfærdstypeobservationer. 

Figur 4 viser giraffernes 

individuelle slikkeadfærd for 

sommerperioden, delt op i 

morgen og aften timerme. 

Grafen er lavet på baggrund af 

både adfærdstype og 

fokalobservationer, for at få 

flest observations minutter 

med. 

Figur 6 viser at 

tremmeslikkeriet er blevet 

reduceret procent vis i forhold 

til efterårsperioden. For 

halvdelen af girafferne bliver 

der nu slikket mest om 

aftenen, mens de andre tre 

slikker mest om morgenen. 

Men den samlede mængde af 

tremmeslikkeri er formindsket 

både morgen og aften. Dette 

diagram er ligeledes lavet på 

baggrund af både fokal og 

adfærdstypeobservationer. 


