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Ekologisk äggproduktion är en av det ekologiska lantbrukets produktionsgrenar som ökat
snabbast i omfattning, procentuellt räknat. När första upplagan av Äggproduktion i ekolo-
giskt lantbruk skrevs år 1996 fanns det bara omkring 18 500 hönor i 57 ekologiska värp-
hönsbesättningar. Flertalet av besättningarna hade färre än 50 hönor. I dag finns det över
345 000 ekologiska värphönor fördelade på 98 besättningar. Omkring sex procent av alla
ägg som säljs är ekologiska.

1996 bildades föreningen Ekologisk fjäderfäproduktion, med syfte att verka som forum för
kunskapsförmedling och utveckling av ekologisk fjäderfäproduktion. Besök föreningens
webbplats på www.ekoagg.se 

Anledningen till att Åsa Odelros och Lena Charpentier fick uppdraget att skriva Äggpro-
duktion i ekologiskt lantbruk var att det saknades en lärobok i ämnet om ekologisk äggpro-
duktion. Författarna skrev därför en bok som tar upp ekologisk äggproduktion ur ett brett
perspektiv, enligt de internationellt accepterade principerna för ekologisk produktion sna-
rare än enligt vissa specifika regelverk. I bokens ursprungliga förord uttryckte författarna
en förhoppning om att boken skulle kunna komma till nytta för såväl den ekologiska
lantbrukaren som har en flock höns i gårdens kretslopp som den som står i begrepp att sätta
igång med en mer omfattande produktion. Från Jordbruksverket kan vi konstatera att
boken har haft en strykande åtgång och att många uttryckt önskemål om att vi ska trycka
upp boken igen. Inför den här upplagan har vi inte bara uppdaterat texten, utan många av
bilderna är också nya för att boken ska ge en mer rättvis bild av hur den ekologiska ägg-
produktionen ser ut i dag.

Under arbetets gång har författarna tagit hjälp av forskare, experter och producenter för att
sammanställa det senaste inom ekologisk äggproduktion. Ett stort tack till Klas Elwinger,
Inst för husdjurens utfodring och vård, SLU för hjälp med kapitlet om hönsens utfodring
och Lars-Erik Liljedahl, Inst för husdjursgenetik, SLU för fakta kring hönsavel. Kristina
Odén, tidigare på Inst för husdjurshygien, Skara, har bidragit med värdefull kunskap om
hönsens beteende. Eva von Wachenfelt, Inst för jordbrukets biosystem och teknik, SLU,
har författat avsnittet om klimatet i hönshuset och Kristina Ascard från samma institution
har gjort ritningar på hönshus. Tack också till Bo Kjellberg och Paul Ciszuk som lämnat
värdefulla synpunkter. Kjell Sjelin har delat med sig av sina erfarenheter och bilder och
Torkel Pettersson, Hushållningssällskapet Stockholm–Uppsala, har hjälpt till med ekono-
miavsnittet. Jackis Lannek, Jordbruksverket, har tillsammans med Åsa Odelros ansvarat
för uppdateringen av Äggproduktion i ekologiskt lantbruk.

Illustrationerna har renritats av Hasse Cedergran. Fotografierna är tagna av Lena
Charpentier och Åsa Odelros där inget annat anges. 
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Det ekologiska lantbrukets 
målsättning
Grunden för det ekologiska lantbruket är en
omsorg om naturens grundläggande funk-
tioner och tanken om global solidaritet.
Målsättningen är att i lantbruket bedriva en
långsiktigt hållbar och ur konsumentens
synvinkel förtroendeingivande produktion
av livsmedel och andra produkter av hög
kvalitet. Strävan ska vara att i alla led (pro-
duktion, förädling, distribution etc.) visa
omsorg om naturliga processer och beteen-
den, samt utforma verksamheten så att:
• markens och det övriga lantbruksekosys-

temets långsiktiga produktionsförmåga
bevaras och stärks,

• kulturlandskapets biologiska mångfald
skyddas och utvecklas,

• förbrukningen av fossila bränslen och
andra icke förnyelsebara naturresurser,
liksom utsläppen av föroreningar mini-
meras,

• användningen av naturfrämmande
ämnen undviks,

• en god hälsa hos husdjuren främjas och
att de ges möjlighet till ett naturligt 
beteende och en värdig tillvaro.

• lantbrukaren ges en skälig inkomst, en
säker arbetsmiljö samt glädje och till-
fredsställelse i arbetet,

• ekologiska livsmedel blir tillgängliga för
alla konsumenter till ett rimligt pris.

Det ekologiska lantbruket strävar efter att
stärka banden mellan landsbygd och tätort
och mellan producent och konsument,
genom största möjliga återcirkulering av
näringsämnen och mullråvara och genom
öppenhet kring verksamheten.

Varför väljer du att producera 
ekologiskt?
Skälen till att lägga om sin gård till ekolo-
gisk odling och att övergå till ekologisk
djurhållning kan vara många. Det kan vara
att man vill se sin odling som en del i ett
kretslopp eller att man lägger etiska aspek-
ter på djurhållningen. Ett annat skäl kan
vara att ekologisk odling bidrar till en ökad

biologisk mångfald. Att slippa hantera
kemiska bekämpningsmedel är för många
lantbrukare ett tungt vägande skäl, liksom
en allmän oro för miljön. Med dagens efter-
frågan på ekologiska produkter kommer
också rent företagsekonomiska övervägan-
den med i bilden.

Djurhållning i ekologiskt lantbruk
I det ekologiska lantbruket har djurhåll-
ningen en stor betydelse för att skapa ett
långsiktigt uthålligt jordbruk. Djurhåll-
ningen är, i ännu högre grad än växtodling-
en, en fråga om etik i kombination med
ekologi och ekonomi. Djurens hälsa, livs-
längd, fortplantningsförmåga, produktions-
förmåga och beteende är avgörande för en
ekologisk och ekonomiskt uthållig produk-
tion. Djurens trivsel och livsmiljö lägger
grunden för en god djurhälsa. Såväl stall-
miljö som utevistelse, måste tillåta ett
naturligt beteende, som att beta, böka och
sprätta. Att anpassa utfodringen till djurar-
ten och djurens sätt att söka föda är också
viktigt för att undvika psykisk stress och
skapa ett ökat välmående i besättningen.
Idisslare ska huvudsakligen leva på grovfo-
der, medan grisar och höns som är allätare
behöver en mer varierad kost. Lant-
brukarens intresse, kunnande, tid och
observationsförmåga, det som man brukar
kalla ett gott ”djuröga”, är ovärderliga fak-
torer i en lyckad djurproduktion. 

I den ekologiska djurhållningen strävar
man efter att bygga upp djurens immunitet
och på så sätt minska behovet av medicine-
ring. Smittrycket ska hållas så lågt som
möjligt. Djuren bör leva hela sitt liv på
samma gård, vilket minskar risken att smit-
ta sprids. Flera djurslag, låg djurtäthet på
betet och god beteshygien minskar parasit-
trycket. En gård bör på sikt inte ha fler djur
än vad gårdens foderproduktion räcker till,
såvida man inte genom samverkan mellan
närliggande gårdar kan ordna försörjningen
av foder. En balanserad djurhållning gör
också att mängden gödsel anpassas till går-
dens storlek. Både med tanke på växtnä-
ringsutnyttjandet och miljön är det viktigt
att gödselmängden är rimlig till den areal
den ska spridas på.

EKOLOGISKT LANTBRUK
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Kontroll av ekologisk produktion 
Ska du sälja dina produkter som ekologiska
måste odlingen och djurhållningen vara
kontrollerad av en godkänd kontrollorgani-
sation. Konsumenternas förtroende för eko-
logiska produkter bygger ju på att det finns
en oberoende och öppen kontrollverksam-
het. På europeisk nivå regleras produktionen
av EG:s förordning 2092/91 om ekologisk
produktion av jordbruksprodukter och upp-
gifter därom på jordbruksprodukter och livs-
medel. För närvarande (hösten 2005) finns i
Sverige bara en organisation, KRAV ekono-
misk förening, som kontrollerar ekologisk
produktion och ansvarar för märkning som
visar att ett livsmedel eller en jordbrukspro-
dukt är godkänd för att marknadsföras och
säljas som ekologiskt producerad. En annan
organisation, SMAK, har ansökt om att bli
ett godkänt kontrollorgan. Länsstyrelsernas
stickprovskontroller hos lantbrukare som
ansöker om miljöersättning för ekologiska
produktionsformer berättigar inte till att
sälja gårdens produkter som ekologiska.

Förutom kontroll enligt EG:s förordning,
har KRAV egen kontrollverksamhet för
märkning med KRAV-märket enligt organi-
sationens eget regelverk.

KRAV
Box 1940
751 49 Uppsala
Tfn 018–10 02 90
Fax 018–10 03 66

KRAV kontrollerar ekologisk produktion på
anslutna lantbruk. Även produktionshjälp-
medel, förädling, lagring och import av eko-
logiska varor kontrolleras. Butiker och
restauranger kan bli KRAV-auktoriserade.
Förutom att genomföra kontrollen fastställer
KRAV aktuella regler och sprider informa-
tion om ekologisk produktion och dess pro-
dukter. KRAV är en ekonomisk förening.
Medlemmarna är organisationer som repre-
senterar lantbruk, konsumenter, miljörörel-
se, djurskydd, livsmedelsindustri och han-
del.

Hönsens roll i ekologiskt lantbruk
En bärande idé inom ekologisk husdjurs-
skötsel torde och borde vara att man inte ser
djuren som specialister på proteinproduk-

tion utan som de varelser de är, med många
olika förmågor. Ju bredare vi kan dra nytta
av deras förmåga att producera olika varor
och tjänster, desto lättare och säkrare bereds
djuren utlopp för sitt naturliga beteende-
mönster.

Nyttan av höns
Men hur skulle en annorlunda syn på hönsen
kunna leda till något konkret nyttigt? Höns
kan inte smälta grovfoder, de tycker inte om
vår snö och kyla och de är lätta byten för
våra rovdjur. De duger inte som dragdjur
och tupparna behövs inte längre som väck-
arklockor. Det är inte heller så lätt att se
någon direkt användning för hönans förmå-
ga att sandbada eller hennes förmåga att
sitta på pinne. Det kostar resurser att bygga
och värma hönshus. Inte så underligt kanske
om man kanske tidigare inom ekologiskt
lantbruk lite förstrött såg hönsen som margi-
naldjur. Som sådana har hönsen följt männi-
skan länge och funnit sin näring i gödsel,
avfall, spill och marginella beten och fått
finna sig tillrätta som inneboende hos kor
och hästar. Hönans traditionella roll visar på
att hon bör ha en god förmåga att finna föda
och att välja föda på ett sätt som stämmer
med hennes näringsbehov. Det måste be-
traktas som en kvalificerad förmåga, efter-
som näringsbehovet är högt även hos primi-
tiva höns under de perioder då de värper ett
ägg om dagen.

Låt hönsen göra jobbet
Komposteringsteknik beräknas få en stor
roll i det kommande kretsloppssamhället.
Maskodlingar på råslam från reningsverk
eller på gödsel har en stor potential att pro-
ducera högvärdigt animaliskt protein men
det har visat sig dyrt att sortera ut masken,
torka den och göra foder av den. Här borde
finnas ett stort arbetsområde för hönsen,
som är särskilt lämpligt för de ekologiska
hönsen som behöver protein och metionin
från annat håll än syntetiskt metionin, kött-
mjöl med hygieniska risker eller fiskmjöl
som ger allergirisker. 

Hönsen kan som sagt inte konkurrera
med idisslarna när det gäller att förädla
grovfoder, men deras näringssök kan vara av
värde på vallbeten. Nötkreaturen lämnar
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efter sig inte bara gödsel som behöver spri-
das utan också betydande mängder grön-
massa. Där kan hönsen säkert selektera en
hel del för sin försörjning. Kanske kan hön-
sen medverka till att hålla ned nötkreaturens
inälvsparasiter. Här finns ett intressant
forskningsområde. Likaså syns det värt att
utforska vilka effekter hönsens bete kan ha i
andra odlingar. Det finns en del äldre erfa-
renhet av höns i frukt- och bärodlingar men
kanske kan de även göra nytta mot ogräs vid
etableringen av energiskog eller potatis eller
förbereda mark för köksväxter. Också ur ett
livsmedelsförsörjningsperspektiv är områ-
dena viktiga att undersöka. Rimligtvis kom-
mer vi även i en situation med knappare
livsmedelsresurser att avstå en del spannmål
till hönsen, men det finns ett klart behov för
att utveckla alternativa hönsfoder.

En annan specifik förmåga hos hönsen är
förmågan att med hjälp av grus i muskelma-
gen mala spannmål och andra frön. Det kos-
tar en del resurser att dra säden till foder-
fabrik, mala, värmepelletera, krossa och dis-
tribuera fodret, särskilt om det ska ske säck-
vis till mindre hönshållare. Varför inte låta
hönsen göra jobbet?

…till nytta och nöje
Samvaron och leken med djur är åtminstone
för dagens människa av mycket stort värde.
I dagens Sverige finns det nära nog lika
många hästar som vi hade för hundra år
sedan, men de gör andra saker. Man tycker
att det skulle vara rationellt och spara myck-
et foder om husdjurens sällskaps-, sport-
och produktionsfunktioner i större utsträck-
ning kunde kombineras. Nu äter man inte
gärna sin hund eller häst, men däremot skul-
le nog de flesta äta äggen efter sina pryd-

nadshöns. Hönshållning i husbehovsskala
förtjänar all uppmuntran ur resurshushåll-
ningssynpunkt.

Utifrån dagens kunskap är likväl hönsens
förmåga att producera ägg det starkaste
motivet för hönsskötsel inom ekologiskt
lantbruk. Äggets protein är vårt främsta pro-
tein ur näringssynpunkt och ägg har en
framträdande roll i matlagningen, samtidigt
som ägg har växande betydelse vid fram-
ställningen av miljövänlig färg som äggolje-
tempera. Den naturliga återvinningsbara
förpackningen ger en animalisk färskvara
med helt annan hållbarhet än mjölk och kött
och därmed utmärkt lämpad för lokal mark-
nadsföring. 

Hönsskötare med djuröga.
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Historik
Alla våra tamhöns
härstammar från
de vilda djungel-
hönsen i Sydost-
asien. Redan för
ca 8000 år sedan
levde fyra arter av
släktet Gallus
(kamhöns) i
Indien och på de
ostindiska öarna.
De fyra arterna
som fortfarande
finns kvar är röd,
grå, gul och grön
djungelhöna. Den röda djungelhönan som
är mest känd som bankivahönan (Gallus
gallus), anses vara den mest betydelsefulla
ursprungsarten för vår tids tamhöns (Gallus
gallus domesticus). För ungefär 5000 år
sedan började djungelhönsen domesticeras
och spreds långsamt runt i världen genom
folkvandringen och kulturens utbredning.

Djungelhönsen lever i tät markvegetation
i flockar om 3–4 tuppar och 5–15 höns. Den
mesta vakna tiden går åt till födosök av
gröna växtdelar, frön, insekter och maskar.
Om natten tar de skydd uppe i träden och
har därför en ganska högt utvecklad flyg-
förmåga. Djungelhönan lägger 8–12 ägg
om året vilket markant skiljer den mot
dagens högvärpare som producerar över
300 ägg/år.

Den först kända anledningen till att de
vilda hönsen tämjdes var tuppfäktning. En
annan var hönshållning för ren prydnad.
Efter hand blev dock kött- och äggproduk-
tion de viktigaste egenskaperna när hönsen
kom att spridas runt i världen. Olika avels-
syften, klimat, fodertillgång och anpass-
ningsförmåga är några kriterier för utveck-
lingen av den mångfald hönsvarianter och
raser som finns i dag. Ingen annan fågelart
i världen är så spridd, både sett till antal
varianter och till antal individer, som just
tamhönsen. Uppskattningsvis finns ett par
hundra olika hönsraser och de flesta raserna
förekommer dessutom i olika färgvarianter
och många även i en dvärghönsvariant.

Kort om utvecklingen i Sverige
I Sverige har vi haft höns i ungefär 2000 år.
Fram till medeltiden vet vi inte så mycket
om hönshållningens karaktär utan man stö-
der sig t.ex. på ortsnamn och gravfynd.
Under medeltiden vet vi med säkerhet att
hönshållningen hade en stor betydelse i
hushållet och som bidrag till skattemedel.
Under 1500-talet bedrevs en utvecklad
hönsskötsel i landets olika klostergårdar
och på Gustav Vasas kungsgårdar fanns det
tusentals höns och andra fjäderfän.

Först under mitten av 1800-talet ökade
intresset för ett organiserat avelsarbete och
olika rashöns importerades från Amerika
och England. Ägg blev en handelsvara,
äggförpackningen utvecklades och i slutet
av 1800-talet startades en fabrik för kläck-
maskiner. Runt sekelskiftet uppkom flera
föreningar för fjäderfäavel och äggförsälj-
ning. I och med bildandet av Sveriges fjä-
derfäavelsförening startades en officiell
avelsverksamhet med kontrollhönserier och
länsföreningar med egna avelsstationer. År
1927 fanns så mycket som 6,8 miljoner
höns i landet.

Under 50-talet började importen av
utländska s.k. hybridhöns. Med dessa nya
högproducerande värphöns förändrades
den hittills relativt småskaliga hönshåll-
ningen till stordriftshantering med höns i
burar. Hönsen försvann i hög grad från det
svenska jordbruket och ett fåtal stora
äggfabriker producerade i stort sett alla
saluägg på marknaden. I 90-talets Sverige
fanns ungefär 6,1 miljoner höns som till
nära 90 procent hölls i burar. 

Det stora flertalet höns finns i stora
besättningar med över 5 000 höns.
Hönsskötseln är mest utbredd i södra
Sverige och 40 procent av hönsen återfinns
i Östergötlands, Hallands och Skåne län. I
Kalmar och Västra Götalands län finns
ytterligare 25 % av hönsen, medan Norr-
land står för mindre än 5 % av svensk ägg-
produktion. Endast omkring 200 000 höns
hålls i besättningar med mindre än 100
höns. 

Tamhönsens spridning.

Indien
1400 f.Kr           

Persien          Kina      

Japan     

Egypten       Grekland   

Europa   
600 f.Kr

Sverige 
År 0
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Vad har vi för höns att välja 
mellan?
Hybridhönsen utgör som redan nämnts
majoriteten av våra värphöns. De är ofta av
leghorntyp och är en korsning av olika
avelslinjer. Avelsarbetet sker på stora
utländska företag som sedan säljer hönsen
under olika firmamärken. De främsta avels-
firmorna återfinns i USA, Holland och
Tyskland. Hybridhönsen är avlade för en
hög äggläggningsförmåga och låg foderkon-
sumtion under burförhållanden. Import av
mor- och farföräldradjur till Sverige sker
regelbundet och uppförökning av värphöns
sker på olika avelsföretag främst i södra
Sverige.

I Sverige finns ett sjuttiotal olika sorters
rashöns registrerade. Därtill finns lika
många dvärghönsvarianter. Rashönsen finns
upptagna i den skandinaviska rasstandard-
beskrivningen, där varje ras presenteras
noggrant i text och bild. Rashönsen kan
grovt indelas i värpraser, köttraser, kombi-
nerade raser och rena prydnadshöns.
Värpraserna härstammar främst från
Medelhavsområdet, köttraserna ofta från
Asien och flera av de kombinerade raserna
har sitt ursprung i Amerika och England.

De i Sverige vanligast förekommande
raserna är Australorpington, Sussex,
Plymouth Rock, Orpington, Faverolle,
Rhode Island och New Hampshire. De är
alla trevliga husbehovshöns, men är numera
generellt sett inte avlade på äggproduktion.
Många entusiaster engageras i Svenska
Rasfjäderfäföreningen som har lokalavdel-
ningar runt om i landet. Årligen ordnas det
lokala fjäderfäutställningar där hönsens
utseende och allmänna kondition bedöms av
en auktoriserad domare.

Förutom rashönsen finns ett antal svenska
lantraser bevarade. Som lanthöns räknas till-
varatagna stammar av höns som inte blivit
beblandade med de importerade hönsraser-
na som kom till Sverige under slutet av
1800-talet. Lanthönsen anses genom sin
utveckling i det svenska klimatet ha utveck-
lats till härdiga och livskraftiga djur. Genom
Svenska Lanthönsklubbens försorg har det
bildats genbanksbesättningar där varje lant-
ras har en genbanksansvarig kontaktperson.
Lanthönsklubben har över 2 000 medlem-
mar och antalet medlemmar ökar för varje
år. Antal lantrashöns i genbank som rappor-
terats till Lanthönsklubben var omkring
6 000 år 2003. Från genbanksbesättningarna
rapporteras årligen till Jordbruksverket om
djurens hälsoläge, kläckresultat, äggproduk-
tion m.m. Detta är intressanta och viktiga
data som tidigare inte noterats officiellt. Det
rapporteras t.ex. att den Skånska Blomme-
hönan i genomsnitt värper 152 ägg/år.
Förutom den Skånska Blommehönan räknas
Åsbohönan, Ölandshönan, Gotlandshönan,
Orusthönan, Bohus-Dals svarthöna, Hede-
morahöna, Kindahöna, Öländsk dvärghöna
och Gammalsvensk dvärghöna till de svens-
ka lantraserna.

Bohus-Dals svarthöns. Foto: Urban Wigert

Hedemorahöns. Foto: Urban Wigert

Öländska dvärghöns. Foto: Urban Wigert
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Fåglarnas anatomiska konstitution är när-
mast besläktad med kräldjurens, ur vilka de
anses utvecklats för 150 miljoner år sedan.
Typiskt för fåglar är den spolformiga krop-
pen, liten skalle och en lång och böjlig hals.
Genom att de främre extremiteterna har
utvecklats till vingar har fågelkroppen
utvecklats för att kunna flyga. Även om de
flesta hönsraserna inte har någon välut-
vecklad flygförmåga är de större benen
luftfyllda och i kroppen finns luftsäckar
som står i ständig förbindelse med lungor-
na. Fåglarna är varmblodiga och har ett
dubbelt blodomloppssystem. Hjärtat, som
är beläget i centrum av brösthålan, är jäm-
fört med däggdjurens relativt stort och har
en högre slaghastighet. Huden är tunnare
och svagare än hos däggdjur och är försedd
med fjädrar som motsvarar kräldjurens
fjäll. På huvudet har hönsen läderhudsbild-
ningar som kam, öronskivor och haklappar
och benen är hornbeklädda.

Hönsen saknar talg och svettkörtlar och
vatten avlägsnas genom lungorna. Vid
stjärtroten finns en gumpkörtel som
avsöndrar fett som fågeln smörjer in sina
fjädrar med. Fjäderdräktens utseende varie-
rar mycket och ger bl.a. upphov till den
mångfald av olikheter som karaktäriserar
de olika rashönsen.

Fjädrarna växer ut från kroppens över-
hud, där en bildad hudpapill sjunker ner och
bildar en ficka som förser den växande fjä-

dern med näring från läderhuden. Fjädern
indelas i spole, skaft och fan. Spolen fäster
i skinnet och förlängningen kallas för skaft.
Från skaftet utgår parvis fanstrålarna med
hakförsedda bistrålar som fäster samman
fjädern. Dessa fjädrar kallas pennor och
utgör fågelns alla konturfjädrar. Dun är
mindre fjädrar som saknar vidhäftande fan-
strålar och skaften är mjuka och böjliga.
Dunet växer närmast kroppen och bildar ett
värmande underskikt.

Fullvuxna fjäderfän ruggar normalt
under hösten då dagarna blir kortare.
Ruggning innebär att fjäderdräkten byts
genom att gamla fjädrar fälls och ersätts av
nya. Hur lång tid ruggningen tar varierar
mellan olika arter och raser. Under rugg-
ningen upphör äggproduktionen då krop-
pen prioriterar näringsförsörjningen för fjä-
derbildningen. Med extra ljustillförsel kan
ruggning förhindras och på det viset kan
äggproduktionen fortgå kontinuerligt.
Ruggningen kan också framkallas genom
att längden av artificiellt tillskottsljus mins-
kas i hönshuset, samtidigt som fodergivan
minskas. I den ekologiska hönshållningen
strävade man tidigare efter att kunna ha
hönsen under mer än en värpcykel (produk-
tionsomgång) och med hjälp av minskad
dagslängd kan man låta hönsen rugga och
vila inför en nästa värpperiod. I dag behål-
ler äggproducenten vanligen de ekologiska
hönsen endast en produktionsomgång.

ANATOMI OCH FYSIOLOGI

Yttre kroppsdelar
1. näbb
2. kam
3. öra
4. öga
5. öronskiva
6. haklapp (slör)
7. halskrage
8. vingband
9. bågfjädrar (tupp)

stjärttäckare (höna)
10. sadel
11. gump
12. underben
13. tars
14. sporre

7

9

11

10

1314
12

8

6

1

4

2
3

5
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Sinnesorganen
Hönans försvarslöshet gentemot rovdjur har
lett till en mycket välutvecklad synförmåga
och ett gott hörselsinne. Inom en radie av
5 m kan hönan fokusera mycket små partik-
lar, som sädeskorn vid födosök. Större
objekt som en annalkande fiende kan hon
uppfatta på avstånd upp till 50 m. Därför
uppehåller sig hönsen normalt inte mer än
50 m från hönshuset eller från ett skydd.
Mörkerseendet är inte så väl utvecklat.
Hörseln är bättre än hos människan. Hönsen
saknar ytteröra och hörselorganet består av
en yttre hörselkanal som skyddas av fjädrar
och öronskiva. Från hörselkanalen fortplan-
tas ljudet via trumhinnan till innerörat.
Känselorganen består av känselkroppar i
hönsens hud och ben, som känner av vibra-
tioner. Hönsen har också känselceller i mun-
hålan som kommer till användning vid
undersökningen av födan. Luktsinnet anses
inte vara särskilt utvecklat medan smaksin-
net räcker till att skilja mellan salt, sött, surt
och bittert. 

Fodersmältningsorganen
Transport av fodret genom fodersmältnings-
kanalen sker genom rörelser som kontrolle-
ras av hormoner och reflexer. Normalt tar
det ca 12 timmar för fodret att passera
genom fodersmältningskanalen men stora

variationer kan förekomma. Hönan saknar
tänder men har en lång hullingförsedd tunga
som för ned födan till den ca 25 cm långa,
elastiska foderstrupen. Den första delens
snabba kontraktioner medför en snabb
transport av fodret till krävan. Krävan är en
säckbildning på foderstrupen där en första
uppmjukning av fodret sker. Om muskelma-
gen är full används också krävan som lag-
ringsplats för fodret. Från krävan fortsätter
fodret genom foderstrupen till den spolfor-
made körtelmagen. Här blandas magsaft
(saltsyra och proteinnedbrytande enzymer)
in och innehållet förs snabbt vidare till den
kraftiga muskelmagen. Där sker en meka-
nisk sönderdelning av grövre partiklar som
t.ex. hela spannmålskärnor med hjälp av
gruskorn som maler kärnorna mellan de
kraftiga muskelskikten. Det är därför en för-
del om höns som utfodras med hel spannmål
också har tillgång till grus.

Efter muskelmagen fortsätter fodret till
den ca 120 cm långa tunntarmen där den
huvudsakliga fodersmältningen sker med
hjälp av bukspott, galla och tarmsaft.
Näringsupptaget sker i huvudsak i tunntar-
men. I slutet av tunntarmen finns två långa
blindtarmar där en viss digestion av växttråd
sker. I tjocktarmen sker huvudsakligen
resorption av vatten och salter innan tarmin-
nehållet trängs ut genom kloaken. Kloaken
är ett gemensamt organ för träck, urin, ägg
och spermatransport.

Skelettet
1. armbågsben
2. korpben
3. strålben
4. överarmsben
5. skulderblad
6. revben
7. lårben
8. vadben
9. skenben
10. tars
11. blygdben
12. stjärtben
13. sittben
14. nyckelben
15 bröstben

3

5

14

15

9

10

4

1

2

7

8

12
6

13
11
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Hönans fortplantningsorgan och
äggbildning
Hönans fortplantningsorgan består av en
äggstock och en 60 cm lång vindlande ägg-
ledare. På det tidiga fosterstadiet har hönan
två äggstockar men det är bara den vänstra
som utvecklas till en normal äggstock. På
äggstocken finns en mängd sammangyttrade
gula och gulröda äggceller i olika utveck-
lingsstadier, allt från knappnålsstora till full
storlek.

När en gula är mogen, brister den från
äggstocken och fångas upp av äggledartrat-
ten. Äggulan stannar cirka en halvtimme i
tratten och fortsätter sedan ner i äggledarens
första del där äggvitan bildas. Äggvitan
inlagras kring gulan och efter ca tre timmar
fortsätter ägget sin väg i äggledaren och inre
och yttre skalmembranen bildas. Då ägget
når skalkörteln börjar den 21 timmar långa
processen för skalbildningen. Äggskalet
består i huvudsak av kalciumkarbonat vilket
medför en mycket hög kalciumomsättning
hos hönan. Den kalk som finns i fodret är
inte alltid tillräcklig för skalbildningen. Ett
underskott av kalk kan då tillfälligt komplet-
teras genom hönans specifika förmåga att

avge kalcium från en reservdepå som åter-
finns i benvävnaden i hönans långa extremi-
tetsben, de s.k. medulära benen. De medulä-
ra benen har förmågan att snabbt bryta ner
och snabbt bygga upp ett kalciumlager. I
skalkörteln har ägget fått sin slutgiltiga sam-
mansättning och efter ca 25 timmars vand-
ring i äggledaren finner ägget sin väg ut
genom kloaken.

Tuppens fortplantningsorgan
Testiklarna hos en tupp är bönformade och
gulvita. De ligger skyddade i bukhålan mel-
lan lungorna och njurarna, på varsin sida om
ryggens mittlinje. Via bitestiklarna färdas
spermierna i sädesledarna som mynnar i
kloaken.

Befruktning och fortplantning
Vid parning kränger hönan ut kloaken halv-
vägs och tuppens svällkroppar bildar en fåra
i kloaken, så att spermierna kan rinna in i
hönan. Tuppsperma är mycket koncentrerad
och varje ejakulat innehåller 2–4 000 miljo-
ner spermier. Spermierna vandrar upp i ägg-
ledaren och befruktning av äggcellen sker i
äggledartratten. Spermierna kan även lagras
i körtlar i regionen mellan kloaken och skal-
körteln. En parad höna lägger vanligen
befruktade ägg under minst en veckas tid.
Stora variationer förekommer och det är inte
helt ovanligt att spermier kan leva kvar i
flera veckor.

Hönans fodersmältningsorgan
1. näbb
2. tunga
3. kräva
4. tunntarm
5. blindtarm
6. kloak
7. muskelmage
8. körtelmage
9. matstrupe

Äggstock

Äggledare

Skalkörtel

Äggledartratt

Slida

Kloak

Hönans fortplantningsorgan.
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Fostertillväxt
Embryot utvecklas i groddskivan ovanpå
äggulan som utgör kycklingens näring
under fostertillväxten och de första lev-
nadsdagarna. Fosterutvecklingen börjar så
snart befruktningen skett och celldelningen
pågår hela tiden till ägget värpts. Fortsatt
fosterutveckling sker när ägget börjar ruvas
i + 37–38 °C. Ägget kan också lagras en
viss tid då fosterutvecklingen avstannar vid
en temperatur under + 20 °C. Äggvitan
skyddar fostret under utvecklingen och
utgör även viss näring genom slussning av
näringsämnen via äggulan. Fostret andas
genom diffusion genom porer i skalet som
sker med hjälp av navelförbindelse med en
speciell fosterhinna s.k. allantois. Den
sanerar även fostrets utsöndringar av kvä-
vehaltiga ämnen som t.ex. urinsyra. Dagen
före kläckningen börjar kycklingen andas
med sina lungor och får luft genom att
picka hål på hinnor och skal med hjälp av
en skarp spets på ovansidan av näbben.

Ägget och dess egenskaper
Ägget är i huvudsak uppbyggt av gula, vita,
skalhinnor och skal. Det består till 74 pro-
cent av vatten, 13 procent protein, 12 pro-
cent fett samt 1 procent salt och vitaminer.
Gulan i ett ägg utgör ungefär 30 procent av
äggvikten. Den omges av en genomskinlig
hinna som ger den dess klotformade utseen-
de. Kring gulan finns äggvitan som utgör
ungefär 60 procent av äggvikten. Äggvitan

består av en tätare och en mera tunnflytan-
de vita och omges av ett inre och ett yttre
skalmembran. Äggskalet är sammansatt av
tre lager kalk med porer som möjliggör fos-
terandning och vattenavdunstning. Ytterst
på ägget finns ett skyddslager som förhind-
rar en för snabb vattenavdunstning.
Skyddslagret skadas då man tvättar ägg
med vatten och tvättning bör ur hållbarhets-
hänseende därför undvikas.

Avvikande ägg
Då och då förekommer ägg som skiljer sig
i form och utseende från det normala.
Dubbelägg, dvs. ett ägg som innehåller två
gulor kan uppstå t.ex. då två gulor utveck-
lats i samma follikel (äggblåsa) och hamnar
samtidigt i äggledartratten. Äggulorna kan
vara befruktade men det är mycket ovanligt
att det föds kycklingar i ett sådant ägg.
Hinnägg är ägg som saknar skal p.g.a.
rubbningar i skalkörteln. Ägg med avvikan-
de skalutseende kan vara en följd av sjuk-
dom i äggledaren eller vara utfodringsbe-
tingat. Små ägg som saknar gula kan bero
på att t.ex. en blodklump hamnat i tratten
och vandrar ner i äggledaren och körtlarna i
den äggvitebildande regionen tolkar det
som en äggula och börjar inlagra äggvita
och sedan fortsätter äggbildningen som
vanligt. Fläckar i gulan eller vitan är vanli-
gen rester av en liten blödning under äggu-
lans utveckling och är helt ofarliga och
inget att oroa sig för.

Skal

Yttre tunnflytande vita

Äggula

Groddskiva

Tjockflytande vita

Luftblåsa 

Äggsnodd

Inre tunnflytande vita

Äggets byggnad.
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Avelsföretagen
Som tidigare nämnts utvecklade flera
utländska avelsföretag under 50-talet en
s.k. hybridavel och när dessa värphöns-
hybrider introducerades i Sverige slogs de
svenska avelslinjerna ut i konkurrensen.
Hönorna blev nu lättare i vikt och åt därför
mindre foder samtidigt som de producerade
allt mer. De stora avelsföretagen för värp-
höns importerar därför i dag utländska
hybrider. De importerar far- och morföräld-
rar från bestämda linjer och deras avkomma
blir föräldrar till värphönan som är slutpro-
dukt. Varje avelsföretag har ett eller flera
kläckerier som kläcker kycklingar. Dessa
kläckerier som ligger i Skåne, Halland,
Östergötland och Västergötland levererar
daggamla kycklingar till egna eller kontrak-
terade unghönsuppfödare eller till äggpro-
ducenter som själva föder upp sina kyck-
lingar. Förutom de ”stora” avelsföretagen
finns det fortfarande några medelstora och
små kläckerier, som håller egna avelsdjur
utan import av avelsmaterial. De säljer
kycklingar och höns till mindre besättning-
ar.

Ekohönan
Hönan kan och måste genom avel anpassas
så att hon blir genetiskt rustad för att leva
sitt liv, trivas och producera ägg i den miljö
hon kan erbjudas i det ekologiska lantbru-
ket. Avelsstrategier bör därför utvecklas
mot en robust ekohöna, med god anpass-
ningsförmåga till en växlande miljö. Stark
livskraft och välutvecklad förmåga att
inordna sig i den sociala flockgemenskapen
utan aggressivitet och hackning är nyckel-
egenskaper som ekohönan måste besitta.
Vidare måste hon kunna behålla sin fjäder-
dräkt intakt samt ha god uthållighet i värp-
ningen. Äggen ska vara av god kvalitet och
de måste ha starka skal. Allt detta ska eko-
hönan helst prestera på ett foder som har
odlats hemma på den egna gården.

Nuläge
Sedan mer än 40 år tillbaka har man avlat
hönsen för hög äggproduktion i burar. De
har därigenom blivit genetiskt anpassade
till burmiljön samtidigt som deras egenska-
per av betydelse för anpassning till naturlig

AVEL

Avelsstege

Mormors mor, farmors mor, mormors far och farmors far
(Grand grandparents)

Föräldrar
(Parents)

Värphöna

Importerade
Mor- och farföräldrar

(Grandparents)
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miljö försämrats på grund av att det inte
varit något selektionstryck för sådana egen-
skaper. Dessa värphönor uppvisar därför
som väntat en rad olika brister, när de prö-
vas i system för ekologisk produktion.
Exempel på sådana brister är en minskad
benägenhet att lägga ägg i redet, ett svagt
intresse för eget näringssök och hög känslig-
het för variationer i fodrets sammansättning.
Den intensiva aveln för en hög äggproduk-
tion har också gett en hög frekvens äggle-
darinflammationer och en svag uthållighet
och livskraft i slutet av värpperioden. I sam-
band med utvecklingen av mobila system
och fritt foderval inom ekologisk hönssköt-
sel prövas flera av de märkeshybrider som
finns på marknaden med avseende på lämp-
ligheten för sitt ändamål. 

Ekohönans nyckelegenskaper
Hittills har äggproducenterna i princip varit
hänvisade till hybrider framavlade för kon-
ventionell burproduktion, med de problem
som nämnts ovan. Det finns därför ett behov
av att utveckla en ekohöna som är genetiskt
utrustad för att kunna anpassa sig till de
ständiga växlingarna i sin miljö och tåla
påfrestningar och motstå sjukdomar av olika
slag. Hönan måste också fungera som en
socialt väl integrerad medlem av flocken
och värpa sina ägg i redet. Hon ska värpa
ägg av god kvalitet och värpa med hög
uthållighet. Att själv kunna söka föda under
utevistelse och ha förutsättningar för att
välja rätt vid fritt foderval är andra viktiga
egenskaper för den ekologiska produktio-
nen. Alla dessa egenskaper som vi vill för-
bättra bildar en svårhanterlig grupp. Flera av
dem ingår i livskrafts- och fruktsamhets-
komplexet vars gener styrs av svårberäkne-
liga samspelseffekter. Det är denna typ av
genverkan som kommer i uttryck i kors-
ningseffekten.

Den första förutsättningen för att man ska
kunna förbättra dessa egenskaper genom
avel är att alla de önskvärda generna finns
representerade i det ursprungliga djurmate-
rialet. Man måste då utgå från ett brett urval
av individer som antingen kan vara renrasi-
ga eller korsningar. Det finns sedan olika
möjligheter att gå vidare i arbetet.

Avelsarbetet
En metod är att framställa en grundpopula-
tion så att den kommer att innehålla stor
genetisk variation och vara lämplig som
utgångsmaterial för urval. Ursprungs-
individerna korsas då först enligt principen
alla mot alla. I de nästföljande generationer-
na paras djuren slumpmässigt med varandra
för att omkombination mellan de införda
generna ska kunna ske i största möjliga
omfattning och risken för genförluster bli så
liten som möjligt. Med denna metod kan
ursprungslinjerna med fördel vara korsning-
ar. Eftersom det bakom varje korsning finns
två rena avelslinjer ökar sannolikheten för
att inflödet av önskvärda gener ska täcka det
breda spektrum man eftersträvar. Efter det
att grundpopulationen bildats på detta sätt
och dess variation för de aktuella egenska-
perna kartlagts, kan man börja bedriva
selektion, dvs. göra ett urval för de egenska-
per man vill förbättra. Om det finns tillgång
till rena avelslinjer i tillräckligt antal kan
man snabbare nå fram till resultat, som kan
omsättas i en praktiskt fungerande ekohöna.
Man prövar då dessa linjer i korsning med
varandra och väljer ut de båda avelslinjer
som ger den bästa korsningskombinationen
och använder dessa för fortsatt produktion.

En av de viktigaste egenskaperna för att
ekohönan ska ge en lönsam produktion är
hönans uthållighet i värpning över två värp-
cykler. För att nå detta mål måste man följ-
aktligen göra ett urval även på andra värpcy-
keln. Resultatet från ett svenskt-kanaden-
siskt avelsförsök med värphöns under två
värpcykler visade att såväl den genetiska
som den miljöbetingade variationen för
hönornas äggproduktion ökade dramatiskt
från första till andra värpcykeln. I det till-
gängliga genetiska materialet finns alltså
gener för uthållig produktion under en läng-
re tid. Detta utgör en gynnsam förutsättning
för att förbättra ekohönans uthållighet
genom selektion och korsning, så att ägg-
produktionen, särskilt under andra värpcy-
keln, kan öka.
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Hönsen lever under naturliga förhållanden i
flockar bestående av en tupp, hönor och
ungdjur där de starkaste och för tillfället i
bäst kondition dominerar över de andra.
Det är en nödvändighet för att smidigt och
utan för mycket oväsen lösa kampen om
mat, viloplatser och annat livsnödvändigt.
Detta bygger på ett fungerande socialt sam-
spel baserat på signaler som individerna
uttrycker, förstår och följer, signaler som
börjar uttryckas redan av den lilla kyckling-
en. Stöter hönsen för ofta ihop med varand-
ra ökar aggressiviteten och de sprider ut sig
och tar om de kan nya områden i besittning.
Tuppen hävdar revir som han försvarar mot
inkräktare. Han vakar över sin flock och
dämpar också aggressionerna mellan
hönorna. På samma sätt avstyr hönan bråk
mellan kycklingarna under tiden som hon
bl.a. lär dem var de ska söka föda, sandba-
da och sova.

Dygnsrytm styr livet
Hönsens liv har en ordnad dygnsrytm där
födosök, viloperioder, värpning och
kroppsvård avlöser varandra. Solljuset styr
rytmen. Hönsen ser gryningen betydligt
tidigare än vi människor och börjar då sin
dag. Tuppen ger sin revirsignal och sedan
sätter flocken igång med att leta efter mat,
vilket den ägnar största delen av dagen åt.
Under födosöket får hönsen inte för en enda
sekund tappa vaksamheten på faror som
kan lura i omgivningen. Hönor i grupp ser
mer än en ensam höna och på någons larm-
signal reagerar alla genast. Genom sin
nyfikenhet, uppmärksamhet och stora
flockkänsla har hönsen överlevt hotet från
rovdjur genom årtusendena.

Anpassa systemet efter hönan
Under utvecklingens gång är det de indivi-
der som varit mest anpassade som överlevt
och fört sina anlag och sina egenskaper
vidare. Detta gäller för beteende liksom för
andra egenskaper och följaktligen är det
mycket av hönsens beteende som är gene-
tiskt betingat. Visserligen har aveln haft ett
visst inflytande, men i stort sett har den

moderna hönan samma behov och beteen-
derepertoar som den vilda djungelhönan.
Det är inte alltid som modern intensiv höns-
hållning tar hänsyn till detta, vilket ställer
till problem för hönan. I stor trängsel får
hönsen svårt att uppfatta varandras signaler
med aggressiva konfrontationer som följd.
Brist på reden gör att konkurrens uppstår,
hönorna blir stressade och vissa blir tvung-
na att värpa mitt bland de andra. Saknas
strö att sandbada i söker hönsen först fru-
strerat efter detta och kan sedan gnida sön-
der fjädrarna mot nätgolvet där de också i
värsta fall fastnar med klorna när de krafsar.
Nyfikenhet som inte får utlopp i födosök
riktas mot andra höns med hackning som
följd. Ljusfläckar på golvet får de understi-
mulerade hönsen att i sin iver packa sig så
tätt att de kan kvävas.

Allt detta är exempel på en hönshållning
som inte är anpassad till hönan och som
därför inte fungerar. En hönshållning som
istället bygger på och utnyttjar hönsens
olika beteenden har betydligt större förut-
sättningar att lyckas.

Styrning med ljuset
Ljusmängden per dag avgör om hönan ska
börja värpa eller inte. När som helst på året
kan man genom att öka dagslängden på
konstlad väg till 14–15 timmar per dygn få
hönsen att värpa. Men ljuset stimulerar och
styr hönsen också på annat sätt. Upplysta
ställen inbjuder till vila och kroppsvård,
medan hönsen gärna uppsöker mörka plat-
ser när de ska värpa. Genom att tänka på
ljusets placering i ett hönshus, kan man
utnyttja detta både för att slippa ägg värpta
på golvet och för att styra hönsen till vilo-
ställena. Naturligt solljus, som hönsen får
tillgång till i en uterastgård, har kvaliteter
som konstljus saknar: till exempel hjälper
solens strålar hönsen att bilda D-vitamin
som är viktigt för kalkomsättningen. 

Ljusprogram
För att undvika att driva hönsen alltför hårt
med för starkt ljus under uppfödning och
början av värpperioden kan man tillämpa

DET HÄR ÄR HÖNAN
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ett s.k. ljusprogram. Det är särskilt viktigt
om man köper in djur som är vana vid en
begränsad ljusmängd och inte alls vana vid
dagsljus. Ljusprogram innebär att man
begränsar antalet ljustimmar under en
period. Man ska naturligtvis utnyttja dags-
ljuset så mycket som möjligt och använda
elektriskt ljus bara som ett komplement.
Ljusmängden av dagsljus kan regleras med
luckor eller persienner för fönstren så att
man kan skärma av det allra starkaste dags-
ljuset och så att man har möjlighet att
genomföra ett ljusprogram även sommartid
då den naturliga dagslängden är för lång.
Hönsen behöver ha minst 13 timmars ljus
per dygn för att värpa maximalt. I dag
rekommenderas en ljusstyrka på 20 lux. Det
kan vara lämpligt att starta med en något
högre ljusstyrka och sedan dämpa om det
behövs.

Följande ljusprogram tillämpas ofta på
värphönshybrider: Under de första tre veck-
orna ska kycklingen ha 15–20 timmars
dagslängd så att hon hinner äta ordentligt.
Under perioden fram till 18–20 veckors
ålder minskar man sedan ner dagslängden
till ca 8 timmar. Därefter ökas dagslängden
stegvis med 15–30 minuter per dag upp till
15–17 timmars dagsljus. Den ljusmängden
kan hönan ha fram till ruggning eller slakt.
En tumregel är att dagslängden aldrig får
öka under uppfödningen och aldrig får
minska under värpperioden. Så snart dags-
längden minskar slutar hönan värpa och för-
bereder sig för att rugga. Vill man rugga
hönsen är ett sätt därför att minska ljuset
drastiskt, eventuellt i kombination med
minskad fodergiva.

Krafsandet en resurs
Genom tillräckligt med ljus på ströbädden
stimuleras hönsens nyfikenhet och vilja att
krafsa i ströet. Krafsandet håller ströet luck-
ert och minskar risken för genomfuktning
och kakighet. Men hönorna måste få plats
att krafsa. När ströytan per höna minskar
(under ca 500 cm2) ökar risken för att ströet
överbelastas. En viss mängd träck hamnar
alltid i ströet. Har hönshuset dessutom fukt-
problem förbättrar inte en underdimensione-
rad ströyta situationen. På en större totalyta,
kan hönsen även om ströet börjar bli dåligt,
fortfarande använda och utvidga bra fläckar.
Det är också viktigt att ströbädden inte är
tjockare än att hönsen genom sitt krafsande

orkar arbeta igenom den ända ner till botten.
För att ytterligare locka hönorna att krafsa
kan man ge hel havre och kanske snäckskal
i ströet. Då får hönsen både sysselsättning
och extra näring, samtidigt som de själva
arbetar för att hålla ströbädden i god kondi-
tion. 

Utomhus kommer hönsens krafsande
också väl till pass i en överbyggd rastgård
för att luckra upp sanden. Utomhus kan man
ge snäckskal men man ska undvika säd,
eftersom det drar till sig objudna matgäster
som i värsta fall kan föra med sig smittsam-
ma sjukdomar. Bra sandbadnings- och
sprättmöjligheter i en varm, solig inre rast-
gård avlastar dessutom en yttre yta som man
vill behålla bevuxen.

Sambete
Hönshållningen kan integreras med växtod-
lingen. Hönsen tar insekter och deras larver
som kan skada säd och rotfrukter. Är man så
lyckligt lottad att man äger en fruktodling
kan hönsen användas både som skadedjurs-
bekämpare, för att tillföra träden kväve, fos-
for, kalk och kalium genom gödseln och för
att ta hand om fallfrukten. Det finns utmärk-
ta lätt flyttbara inhägnader av polyetennät på
marknaden som man kan använda. I en
fruktodling är det också lätt att få hönsen att
röra sig över hela området. De undviker
nämligen att gå ut på för stora öppna ytor
utan tillgång till skyddande träd och buska-
ge. Vaksamheten mot rovfåglar är djupt

Att sandbada tillhör en hönas rättighet.
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rotad hos hönsen. För att inte få en rastgård
snedbelastad är det därför viktigt att förse
den med någon typ av skydd för hönsen att
kunna gå in under så att de vågar utnyttja
hela ytan. 

Det finns också många fördelar med att
låta höns sambeta med andra djur, som kor
och får. Närvaron av större djur gör att hön-
sen känner sig skyddade och vågar bege sig
längre ut i rastgården. Hönsen tar vara på
rator och foderspill och kan också få tag i
osmälta foderkorn i de större djurens träck.
De tar också sniglar som kan sprida parasi-
ter till de andra betesdjuren. När djur betar
tillsammans finns dock alltid en risk för
smittspridning och framför allt bör man
tänka på att det vid en eventuell smitta krävs
en mycket mer omfattande sanering när man
har blandat olika grupper av djur. Inomhus
ska man inte ha höns och kor tillsammans,
på grund av risken att hönsen sprider tuber-
kulossmitta.

Naturlig flockstorlek
En naturlig hönsgrupp består av en tupp och
5–6 hönor med sina kycklingar, tillsammans
omkring 25–30 höns. Det är också den
gruppstorlek som visat sig fungera bäst i
praktiken. Det är troligen mycket viktigt för
att en flock ska fungera att hönan kan känna
igen de andra individerna och veta vem som
står över respektive under i rangordningen. I
stora flockar är det viktigt för hönsen att
kunna dela upp sig i undergrupper inom den
större flocken. Ett sätt att underlätta för hön-
sen är givetvis att hålla mindre flockar på
omkring 100–200 höns, vilket var vanligt
när hönshållningen under första hälften av
seklet började bli större än den lilla husbe-
hovsflocken. Det finns dock många praktis-
ka exempel på att det är möjligt att få goda
resultat också i flockar med tusentals hönor.
Flera forskningsprojekt har varit inriktade
på undergruppsbildning och hur man genom
flocksammansättning och inredningsdetaljer
ska kunna underlätta den i stora flockar.
Tillräcklig plats och jämn spridning av stäl-
len för värpning, födointag, kroppsvård och
vila är t.ex. mycket viktigt. Brist på resurser
skapar konkurrens och ökar aggressiviteten i
flocken. Att tuppen har en viktig funktion i
hönsgruppen är väl känt. Frågan är om tup-
parnas goda effekt på hönsens liv kan slå
igenom också i mycket stora grupper. I en

norsk undersökning sågs positiva effekter i
form av färre fellagda ägg och minskad död-
lighet i kannibalism. En svensk undersök-
ning med en tupp per 25 hönor i grupper om
ca 500 djur har visat att hönornas aggressi-
vitet minskar i grupper där tuppar ingår.

Känsliga högvärpare
Allt sedan hönsen allra först blev husdjur,
har vi människor försökt få dem att värpa
mer än de omkring två kullar om tio ägg
som djungelhönsen lägger per år. Länge har
aveln gått ut på att få fram en liten fodersnål
hybrid som värper många och stora ägg.
Den årliga äggproduktionen för högvärpan-
de hybrider ligger i dag på ca 350 ägg!
Medaljens baksida är att hönor som produ-
cerar så mycket står på gränsen av vad de
klarar av och därför är mycket känsliga. De
drabbas ofta av inflammationer i äggledare,
äggstock och skador i kloaken då de värper
stora ägg. Men hög värpning påverkar
hönan också på andra sätt. Hela hennes hor-
monsystem är inställt på fortplantning; hon
behöver mycket näring för att producera ett
stort ägg; fjädrarna på hennes buk lossar lätt
för att kunna bilda en naken fläck för tempe-
raturavkänning mot äggen vid ruvning. Och
hon är beredd att kämpa, både för maten och
det ställe hon valt att värpa på.

Som hos alla högproducerande djur kan
brister eller obalans i fodret få ett snabbt
genomslag. Kalkbrist ger t.ex. mycket
snabbt tunna äggskal och proteinbrist (fram-
för allt brist på aminosyrorna lysin och
metionin) sänker värpningen. Vete innehål-
ler mycket energi i förhållande till protein
och en för hög halt vete i fodret anses kunna
ge fjäderplockning och kannibalism. Salt-
brist kan utlösa kannibalism. Vissa forskare
anser att fjäderplockning också kan utlösas
av en obalans i fodrets fettsyror eftersom
plockningen ofta börjar runt hönans gump-
körtel, vilken innehåller vissa av dessa
ämnen.

Fjäderplockning inget nytt
Fjäderplockning är inget nytt fenomen utan
finns beskrivet i litteraturen redan under
1800-talet. Hönor som blir plockade får en
allt sämre fjäderdräkt, eftersom den högpro-
ducerande hönans ämnesomsättning är helt
inriktad på värpning och inte tillåter att
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näring går till att bygga upp nya fjädrar.
Utan sin skyddande fjäderdräkt får hönan ett
större foderbehov och hon löper dessutom
större risk att få småsår som kan bli inkörs-
port för infektioner och i sällsynta fall även
leda till kannibalism. Fjäderplockning före-
kommer både i burar och i system för frigå-
ende höns. Man har konstaterat att det är fler
hönor som blir fjäderplockare i burar, men
eftersom varje fjäderplockande höna i en
stor grupp kan plocka på så många fler
andra hönor blir det ett större problem för
frigående höns. Det verkar också vara så att
bruna hybrider har en större tendens att
plocka fjädrar än vita. Fodret kan ha bety-
delse för fjäderplockning: man anser att
brist på de svavelhaltiga aminosyrorna kan
förvärra problemen. För mycket vete brukar
också ses som negativt. Utöver fodret finns
en rad faktorer som kan ha inverkan på
benägenheten att plocka fjädrar. En teori
säger att beteendet skulle vara födosök rik-
tat mot fjäderdräkten när hönans omgivning
i övrigt ger dem för lite stimulans. En annan
handlar om att kycklingar som helt små
felpräglas att sandbada på dun om de inte
har annat lämpligt strö (sand) att bada i.
Kycklingar i stordrift har ju inte någon
hönsmamma som kan undervisa dem om
livet som höna. Danska försök har visat att
tendensen att plocka fjädrar senare i livet
tydligt påverkas av tillgången på strö att
sandbada i under uppfödningen. Många djur

på en liten yta har setts öka problemen med
fjäderplockning. För att förebygga fjäder-
plockning är det viktigt att ge djuren en god
miljö som tillfredsställer deras beteende-
behov, både under uppfödningen och som
vuxna. Ett väl sammansatt foder är också
betydelsefullt. Om plockning bryter ut och
man inte kan härleda den till fodret, är det
effektivast att ta bort den eller de hönor som
är mest aktiva. Vissa hönor går nämligen på
höna efter höna och formligen rycker av
dem dun och fjädrar.

Hackning och kannibalism
Höns är mycket nyfikna och det finns knap-
past något i omgivningen som undgår dem.
I ett hönshus utgör andra hönor ofta de mest
intressanta objekten och något avvikande på
en höna lockar till sig de andras uppmärk-
samhet. Det naturliga sättet för en höna att
undersöka är med näbben. Därför kan de,
särskilt om de är många, gå mycket illa åt en
höna som fått ett sår, t.ex. efter en bortryckt
fjäder. Bristningar i kloakslemhinnan eller
framfall p.g.a. för stora ägg är också en
mycket vanlig inkörsport till hackning.
Förmodlingen är det både den salta blod-
smaken och den röda färgen som lockar.
Hackningen kan leda till mycket allvarliga
skador. Det är inte ovanligt att hönor hackar
ihjäl varandra. I en karg och enahanda miljö

Några av hönsens ago-
nistiska beteenden (hot
– kamp – flykt)
a) sträcker på nacken
b) reser nackfjädrarna
c) visar upp sidan
d) slåss
e) jagar respektive flyr
f) vänder bort huvudet
g) går undan
h) pickar – övergående
i) aggression
j) hukar
k) kryper ihop

(Odén och Fält 1984)
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är risken större för att hönorna ska ge sig på
varandra. Men det finns metoder att undvika
eller i varje fall stävja hackning om den bru-
tit ut. 

Eftersom hackning hänger samman med
en otillfredsställande miljö är det viktigt att
se till att hönorna trivs och har sysselsätt-
ning. De ska ha torrt luckert strö, med
intressanta saker att plocka till sig, en ute-
rastgård i bra skick – använd helst ett par
alternerade som kan hållas beväxta – och
tillräckligt med plats vid mat, vatten, reden
och sittpinnar. Det gäller naturligtvis också
att förebygga skador orsakade av inredning
eller skötselrutiner. Se till att vassa detaljer
– hörn, stålkanter, avklippta nätändar –
avlägsnas. Förvånansvärt ofta är värpredes-
öppningar för små, eller sitter i fel vinkel vid
hönsens upphopp, så att de skrapar sig eller
får blåmärken. Trappor upp till redena, sär-
skilt för tyngre hybrider, är därför ingen
dum idé. I en nybyggd anläggning bör man
ta sig tid att studera hur hönsen rör sig och
se efter om det är någon inredningsdetalj
som bör förändras. Det är bra också för att
få dem att vänja sig vid skötarna. Höns är

vanedjur och rutiner som äggplockning,
kontroll av djuren, påfyllning av fodertorn
och utgödsling bör ske på någorlunda
bestämda tider och på ett visst sätt. Djuren
ser direkt om något avviker från det norma-
la – om skötaren rör sig snabbare än vanligt,
har annan färg på overallen eller har ny
keps. Särskilt vita hybrider kan reagera väl-
digt kraftigt – och ibland skada sig.

Blir hackning ändå ett faktum, gäller det
att upptäcka den snabbt. På små sår kan man
använda tjära, vilket döljer skadan och gör
att de andra hönsen lämnar den ifred. Det
finns en speciell sprayvariant. I varje höns-
hus bör det finnas minst en sjukbox, där
hackade hönor kan isoleras. Om hackningen
är ett stort återkommande problem, kan man
periodvis sänka ljusintensiteten och använda
rödfärgade lampkupor – vilket vanligtvis
har en god effekt. Men man bör försöka ta
reda på grundorsakerna till hackningen.
Sammanfaller den med ett foderbyte kan
man på goda grunder misstänka det nya fod-
ret. Det har t.ex. visat sig att biotinbrist
snabbt kunnat ge akut tåhackning!

Texten bygger på artikeln ”Det här är hönan” av Kristina Odén,

publicerad i Ekologiskt lantbruk 2/96
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I all djurhållning är det skötarens kunnighet
och intresse som är avgörande för hur bra
det fungerar.

För värphöns liksom för annan husdjurs-
hållning är god skötsel grundläggande för
ett bra resultat. Modern teknik kan aldrig
kompensera för en ouppmärksam och oen-
gagerad skötare – men en duktig hönssköta-
re kan uträtta underverk i ett gammalt hus!
Det gäller att ta sig tid att studera hönorna
och lära känna dem. Gå till hönshuset vid
olika tillfällen på dagen och lyssna och titta
på hönorna. Är du uppmärksam på hur de
låter normalt kan du märka på ljudet om
inte allt står rätt till. Som alla andra djur är
hönan ett vanedjur. Det är bra att ha
bestämda tider och rutiner. Gör det till en
vana att alltid knacka innan du går in i
hönshuset. Vänj dem vid ljud och prata med
dem – du ska se att du får svar! 

Inbjudande rede är A och O
Att värpa i reden är bra både för hönan och
ägget. Hönan kan värpa i lugn och ro utan
att bli störd av andra hönor och ägget ham-
nar på en ren och skyddad plats där det är
lätt att samla in. Hönor som inte vill gå in i
redet eller som på grund av konkurrens om
redena inte kan kämpa sig till något, är
tvungna att värpa sitt ägg på golvet eller
något annat ställe. Risken är då stor att de
drar till sig andra hönors intresse och utsätts
för hackning. Studier har visat att antalet
hackskador på kloaken har samband både
med flockstorlek och med antal hönor i för-
hållande till antal reden. Om redena inte
fungerar som de ska eller är för få ökar
dessutom antalet ägg värpta på andra stäl-
len. De blir lättare smutsiga och knäckta
och är jobbiga att samla in. 

Det gäller att hönorna lär sig att utnyttja
hönshuset och att värpa i redet. Den första
tiden får du sätta av extra timmar i hönshu-
set. Gå ofta på förmiddagarna och plocka
bort äggen som värpts i ströbädden och
”stör” hönorna. Stäng av intressanta hörn
med nät. En del hönshållare med frigående
höns stänger av ströbädden med en nätvägg
tills alla har kommit igång att värpa. Detta
är inte tillåtet, utan hönsen ska ha tillgång

till ströbädden från första dagen. Du bör se
till att inga hönor ligger i värpredet och
sover eller håller till nere på ströbädden på
natten. Alla ska sitta på sittpinnarna och
sova. Det är viktigt att ha jämn belysning
framför värpredena och inte för mörkt över
ströbädden. 

I det mindre hönshuset kan porslinsägg i
redet få unga hönor att intressera sig för att
värpa där. Skulle det trots alla ansträng-
ningar inte gå att få hönorna att sluta värpa
i ströbädden är den sista utvägen att ge upp
och ställa dit ett värprede!

Uppfödningen viktig
Visserligen är många av hönans beteenden
genetiskt betingade, men hon har ändå en
stor förmåga att anpassa sig. Inlärning har
stor betydelse för hönornas beteende och
det underlättar betydligt om de så tidigt
som möjligt får erfarenhet av den miljö de
ska vistas i som vuxna. Unghönsen bör från
början vara uppfödda i samma typ av sys-
tem som de ska värpa i, men fram till 2007
är detta endast ett krav för unghöns som ska
sättas in i flervåningssystem. Ta reda på hur
dina unghöns föds upp! Om ditt system är
nytt för unghönsen är det klokt att sätta in
hönsen redan vid 14–16 veckors ålder. Är
de t.ex. inte vana vid att hoppa upp och äta
och dricka på ett eller flera plan högre än
golvet, kan detta bli ödesdigert för dem.
Detsamma gäller om de inte successivt
vants vid dagsljus. De allra flesta större
uppfödare tillämpar enbart konstljus.
Därför får du vara mycket försiktig i början
om de ska flyttas in i system med dagsljus-
insläpp. Solljuset är betydligt starkare än
annat ljus och en alltför kraftig stimulans i
början av värpperioden kan göra att hönsen
kommer i värpning tidigare än vad som är
bra för dem. Det är mycket viktigt att du tar
dig tid och ser hur nya höns fungerar under
den första tiden. Skötaren måste se till att
hönsen hittar mat, vatten och värpreden. 

Mottagningen
Om du själv föder upp dina ungdjur har de
redan tidigt lärt sig hantera den miljö som

VÄRPHÖNSENS SKÖTSEL
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de ska bo och producera ägg i. Har du möj-
lighet att ordna egen uppfödning på ett bra
sätt är detta det bästa för djuren och också
det som bäst stämmer överens med den
målsättning som finns för ekologiskt
lantbruk. Om du däremot köper in djur
måste du ta reda på en del om dina nya ung-
höns. Hur har de haft det under uppföd-
ningen? Det bästa är om de vuxit upp i ett
system liknande det du har. Då vet hönsen
hur de hittar till vatten och foder och de är
vana att ta sig från ströbädd upp på sittpin-
narna. Du ska också ta reda på unghönsens
status vad gäller sjukdomar och vaccinatio-
ner. Unghönsgruppen ska vara jämn och
djuren ska vara friska och pigga. Kräv att
hönsen är fria från kvalster och salmonella.
Vaccination mot Mareks sjukdom och AE
bör vara utförd.  

När du får hem dina nya höns ska de för-
siktigt släppas ut ur transportlådorna. Sätt
varje höna på sittpinne och fördela dem
jämnt i lokalen. I en mindre och integrerad
hönsflock, dvs. en flock med flera genera-
tioner hönor är det oftast inga problem med
att introducera nya individer. De lär sig av
de äldre hönornas beteende, att hitta mat
och vatten och att värpa i redet m.m.
Däremot måste du vara uppmärksam så att
ingen liten unghöna blir mobbad och
undankörd av de andra hönorna. Om du
däremot förnyar hela flocken samtidigt, vil-
ket är ett krav enligt EG-förordningen om
ekologisk produktion, måste du lägga ner
extra tid och omsorg så hönsen kommer
igång på rätt sätt och lär sig att använda
hönshuset.

Rengöring
Ett rent hönshus är roligt att jobba i och en
bra miljö för hönan. Ströbädden ska hållas
torr och lucker och även ströet i redena ska
bytas vid behov. Mellan omgångarna, eller
för det lilla hönshuset när sommaren kom-
mer och hönsen kan gå ut, är det dags för
storrengöring. Hela hönshuset ska skuras
och alla lösa delar plockas isär. Torrborsta
först, laga därefter det som behöver repare-
ras och skura till sist överallt med varmt
vatten och miljövänligt rengöringsmedel.
Låt alla lösa inredningsdetaljer soltorka.
Sittpinnar och andra trädetaljer kan med
fördel bytas ut mot nytt trä för att minska
risken att kvalster eller sjukdomsalstrande
mikroorganismer finns kvar i djurutrym-

met. Äggproducenten Kjell Sjelin minskar
risken för att kvalster blir kvar i trädetaljer-
na genom att efter rengöring värma upp
sina mobila hönshus till bastutemperatur
(70°) med hjälp av en byggfläkt. Träet
måste vara uppvärmt under ett par timmar
för att kvalsterna ska dö. Att kalka hönshu-
sets väggar ger ett ljust och rent intryck
samtidigt som ohyran inte längre trivs.
Värpreden, sittpinnar och andra utsatta stäl-
len kan också behandlas med kalk.

Skötaren avgörande
I all djurhållning är det skötarens förmåga
som är avgörande för hur bra det fungerar.
För hönshållning med frigående höns i stör-
re skala gäller denna sanning i högre grad
än någonsin. Skötaren måste ha såväl
intresse som kunskaper och tid för hönsen.
Ser skötaren inte tidigt vad som är fel, vet
vad som ska göras och gör det direkt, kan
stora problem uppstå mycket snabbt.
Därför är det så viktigt att du innan du
bestämmer sig för att starta eller utöka en
mindre hönshållning skaffar dig tillräckligt
med kunskap. Tyvärr finns i Sverige ingen
samlad utbildning i fjäderfäskötsel längre,
men kortare kurser anordnas vid några
naturbruksgymnasier och ibland i länssty-
relsernas regi. Man bör också undersöka
möjligheten att få komma och praktisera
hos en större hönsuppfödare/äggproducent. 
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För att hönan ska kunna producera behöver
hon rätt näringsförsörjning. Att värpa ett
ägg, fullproppat med näring och omgivet av
ett mineralrikt skal, ställer oerhörda krav på
hönan som har en liten kroppsstorlek i för-
hållande till sin produktion. Problemet i
ekologisk äggproduktion är att näringsför-
sörja den moderna hybridhönan i större
besättningar så att hon värper upp till sin
genetiska kapacitet. Den största svårigheten
visar sig vara att tillgodose hönans protein-
behov och i synnerhet behovet av aminosy-
rorna lysin och metionin. I konventionella
hönsfoderblandningar löser man detta
genom tillsats av syntetiska aminosyror.
Detta är inte tillåtet inom ekologisk produk-
tion, vilket ställer speciella krav på utfod-
ring och skötsel.

I konventionell äggproduktion är det
vanligt att hönorna producerar maximalt
under en enda värpcykel fram till ca 80
veckors ålder och de börjar värpa redan vid
18–20 veckors ålder. Ur näringsförsörj-
ningssynpunkt skulle det vara en fördel om
hönan var äldre och mera utväxt under sin
mest intensiva värpperiod. Som det är i dag
värper hönsen maximalt i början av värpcy-
keln under ca 2–3 månader då de fortfaran-
de inte vuxit färdigt. Fodret ska alltså räcka
till både underhåll, tillväxt och äggproduk-
tion. I den ekologiska äggproduktionen kan
det dessutom tillkomma andra faktorer som
påverkar näringsbehovet: ökad aktivitet,
växlingar i omgivningstemperatur m.m.
Alltså skulle hönan behöva äta väldigt
mycket foder under den här första tiden,
men hennes förmåga att äta begränsas av att
hon fortfarande är liten! Detta ökar risken
för att hönan kommer i en negativ energiba-
lans och när hon gör det blir hon snabbt för-
svagad. Svagheten hos en individ i flocken
kan utlösa aggressivitet hos de övriga och
innebära risk för hackning och kanniba-
lism. Om du i stället försöker starta hönans
värpcykel lite lugnare vid något högre ålder
och vikt ökar hennes möjligheter att få i sig
tillräckligt med näring. Detta är särskilt
viktigt eftersom det i ekologisk produktion
i dag är svårt att hitta de råvaror som
behövs för att få rätt proteinkvalitet i fodret.

Höns är allätare
Hönsen är av naturen allätare och deras
matsmältningsapparat är inte konstruerad
för att ta hand om stora mängder grovfoder
som gräs. Den näring de kan skaffa sig
genom att gå ute och ”beta” består förutom
av gräs och fröer av allehanda småkryp och
maskar, som de letar upp genom att krafsa
och sprätta i marken. När de får gå ute och
har tillgång till olika slags grovfoder kan
hönsen själva reglera sin konsumtion och
spara in på fullfodret. Alla foderingredien-
ser behöver inte blandas utan hönsen kan
själva ganska väl välja vad de behöver om
råvarorna serveras separat ur olika foderbe-
hållare (läs mer under rubriken Fritt foder-
val för värphöns). Försök har visat att hön-
sen i ett ekologiskt hönshållningssystem
äter mellan 2,7–3,2 kg foder för varje kilo
ägg de producerar. Ett bra vallbete kan ge
så mycket näring att kraftfoderkonsumtio-
nen sjunker till 2,1–2,5 kg foder per kg ägg.
Normalt brukar man räkna med att en höna
konsumerar ca 120–160 g foder per dag.
Unga höns orkar inte äta lika mycket som
fullvuxna höns.

Värphönsens foder behöver inte
malas
Hönsfåglar är genom sin muskelmage
utrustade med en inbyggd kvarn. Till vuxna
djur kan därför all spannmål utfodras hel
och behöver inte krossas eller malas. För att
kunna sönderdela spannmålskärnor under-
lättar det om hönsen får tillgång till gra-
nitgryn eller liknande; ca 4 g per höna en
gång i månaden räcker. Den energi som
åtgår för muskelmagen att mala spannmå-
len tas ut i form av en ca 5–10 procent
högre konsumtion beroende på hur stor
andel av spannmålen som utfodras hel.
Ärter bör helst åtminstone grovkrossas för
att bli aptitliga.
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Allt fjäderfäfoder måste
värmebehandlas
Vid gårdstillverkning av foderblandningar
till fjäderfä är det viktigt att veta att alla
sådana blandningar enligt gällande foder-
lagstiftning måste upphettas till minst
75 °C för att minska risken för spridning av
salmonella och andra smittor. Undantag
görs dock för den som tillverkar foder i
egen besättning om blandningen enbart
består av inköpt värmebehandlat komplet-
teringsfoder och egen spannmål.

De ekologiska hönsens 
näringsbehov
Värphönsens näringsbehov kan uppdelas i
behov för underhåll, tillväxt och produk-
tion. Behovet för underhåll motsvarar vad
hönsen behöver för muskelarbete, mat-
smältning och ersättning för förbrukade
celler. När hönsen börjar värpa är de inte
fullvuxna utan behöver extra näring, främst
protein, för tillväxt. Äggproduktionen krä-
ver också en ökad näringstillförsel.
Näringsbehovet bestäms alltså till största
delen av hönornas vikt, ålder och produk-
tionsförmåga. Även faktorer som aktivitet
och omgivningens temperatur påverkar
näringsbehovet.

Hönans energibehov

Energibehov för underhåll...
En höna som väger 2 kg har ett s.k. under-
hållsbehov på ca 88 g foder med ett energi-
innehåll av 10,4 MJ/kg. En trekilos höna
behöver ca 120 g av samma foder för sitt
underhåll. En ”tumregel” för höns är att en
skillnad i vuxenvikt på 100 g motsvarar ett
underhållsbehov på 2–3 g foder, beroende
på fodrets energiinnehåll. Om fodrets ener-
gihalt höjs kan foderintaget minskas.

... och produktion 
För att producera ett ägg på 60 g går det åt
ytterligare 68 g foder. 

Temperatur och aktivitet påverkar
energibehovet
Inom hönsens s.k. komfortzon, dvs. när
temperaturen i hönshuset är mellan 15 och
25 grader, betyder varje grads temperatur-
ändring ett ändrat energibehov med ca 1,5 g
foder per höna och dag. Hönsens befjädring
påverkar också i hög grad energibehovet
och en naken höna behöver äta ca hela 30 %
mer än den som har alla fjädrar i behåll.
Den ökade aktiviteten hos frigående höns
ökar uppskattningsvis foderkostnaden med
ca 5 % i jämförelse med burinhysning. Med
ett foder som är smakligt till sitt råvaruin-
nehåll och väl balanserat avseende närings-
innehållet kan djuren själva reglera intaget
så det stämmer med de aktuella förutsätt-
ningarna. Tabell 1 visar vilket näringsbehov
vi i första hand behöver ta hänsyn till vid
fodertillverkningen. Hänsyn har tagits till
den ekologiska produktionens lägre intensi-
tet.

I konventionell äggproduktion används
vanligen högkoncentrerat foder, men myck-
et talar för att man inom ekologisk produk-
tion bör välja en annan väg. Konventionella
foderblandningar till höns ligger kring 11,6
MJ/kg, men till frigående höns rekommen-
deras lägre energinivåer, 10,5–11,2 MJ/kg.
Detta kan i kombination med att fodret ges
i grövre form bidra till att hönsen får ägna
mer tid åt att äta vilket minskar risken för
fjäderplockning. Att samtidigt behålla
samma råproteinhalt som i de konventionel-
la fodren gynnar också befjädringen.

Tabell 1. Näringsrekommendationer för ekokyck-
lingar och -höns. (Elwinger 1996)

Värphöns Kycklingar   

Slakt Liv

Omsättbar energi                     
i MJ/kg 11 11 11

Protein, % 14 20 14
Metionin 0,35 0,40 0,30
Metionin + cystin 0,60 0,75 0,55
Lysin 0,70 1,00 0,65

Linolsyra 0,9 0,9 0,9
Kalcium 3,2 0,9 0,7
Fosfor (tillgänglig) 0,30 0,40 0,30
Natrium 0,15 0,15 0,15
Spårelement Tillräckliga mängder
Vitaminer Tillräckliga  mängder

Karotenoider, mg/kg 6–10
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Försök har visat att det är möjligt att
uppnå en hög äggproduktion även på ett
mindre koncentrerat foder. I ekologisk pro-
duktion kan dock energibehovet öka på
grund av större aktivitet, eventuellt en tyng-
re ras, söndermalning av helt foder i mus-
kelmagen, eventuellt lägre temperatur i
hönshuset vintertid, fjäderplockning m.m.
Om behovet överskrider den mängd hönan
klarar av att konsumera blir förstås äggpro-
duktionen lägre. En för hög omgivnings-
temperatur kan också medföra ett lägre
foderintag med minskad produktion som
följd. Fodrets koncentrationsgrad bör där-
för anpassas till hönans förmåga att äta.

Hönans proteinbehov
Traditionellt har hönsen utfodrats med en
del animaliskt protein som tillgodoser
behovet av de s.k. essentiella (livsnödvän-
diga) aminosyrorna. Aminosyror är de
byggstenar som finns i proteinmolekylen.
De viktigaste aminosyrorna att ta hänsyn
till när man sätter samman en foderstat för
höns är lysin och metionin, som det lätt blir
för lite av. Mjölkprodukter, fiskmjöl, kött
och benmjöl var vanliga proteinkällor förr.
Numera är det inte tillåtet att ge livsmedels-
producerande djur bearbetat animaliskt
protein. Fjäderfä får dock ges fiskmjöl,
något som tillämpas för ekologiska värp-
höns. Därutöver finns rapsmjöl, sojamjöl,
majsglutenmjöl, ärter, solrosprodukter
m.m. Potatisprotein förekommer i mindre
mängder i värphönsblandningar när man
kan köpa det billigt. De nämnda fodermed-
len har en hög råproteinhalt, mellan 40 och
80 procent, utom ärter som ligger på ca 25
procent råprotein. I något äldre litteratur
rekommenderas 15–16 procent råprotein i
torrsubstansen vid en värpprocent på 60–70
procent. I början på 70-talet låg råprotein-
halten i kommersiella blandningar kring 17
procent, men sedan 1973 har man sänkt till
ca 15 procent och i stället tillsatt syntetiska
aminosyror, främst metionin. Som framgår
av tabell 1 är en råproteinhalt på 14 procent
lämplig i ekologisk äggproduktion.

Metionin
När man räknar ut hur mycket foder en
höna behöver äta är det viktigt att se till att
hon får tillräckligt med metionin. Hönan

kan inte tillverka metionin själv och ämnet
har visat sig ha stort inflytande på äggpro-
duktionen. Metionin är dessutom ett ämne
som det lätt blir för lite av i en foderstat för
höns. Lysin är också en viktig aminosyra
men den är oftast lättare att få i tillräckliga
mängder. 

Figuren nedan visar hur intaget av metio-
nin påverkar hönsens äggproduktion. Vi ser
här att under ett dagligt intag av ca 300 mg
metionin så minskar äggproduktionen dra-
matiskt, medan skillnaden mellan 350 och
400 mg per dag inte är så stor. Vid en kon-
sumtion på ca 120 g foder per höna och dag
behövs alltså minst 2,9 g (2 900 mg) metio-
nin/kg foder för att hönan ska få i sig till-
räckligt.

Syntetiska aminosyror och 
ekologisk produktion
Inom den konventionella produktionen
används syntetiska aminosyror i foder till
höns, kyckling och gris. Dessa foder är
mycket strikt näringsoptimerade och resul-
terar i ett mycket effektivt proteinutnyttjan-
de, vilket i sin tur leder till låga kväveför-
luster genom gödsel och urin. 

Syntetiska aminosyror, eller renfram-
ställda aminosyror som de också kallas,
framställs antingen genom fermentering
(jäsning) av bakterier eller genom rent
kemisk syntetisering. De aminosyror det
handlar om för hönsens del är främst metio-
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nin men även lysin och treonin. Lysin och
treonin framställs med bakteriefermenta-
tion och metionin genom kemisk syntes.
Det går inte att få klara besked eller garan-
tier beträffande om de bakterier som
används är genetiskt modifierade, vilket
omedelbart förhindrar att de används i eko-
logisk produktion enligt EU:s regelverk.
Metionin framställs ur ammoniak, metan,
vätesulfid och propylen. 

Ont om proteinkomplement
Fjäderfäfoder innehåller ca 60 till 80 pro-
cent spannmål som ska kompletteras med
proteintillskott, mineralämnen och vitami-
ner av lämplig sammansättning och i lämp-
lig mängd. Ju högre proteinhalt i proteinrå-
varorna, desto större mängd spannmål kan
användas vilket är betydelsefullt ur ekolo-
gisk synpunkt då man bör använda så
mycket ekologiskt producerade råvaror från
den egna gården som möjligt. Innehållet av
protein och de ”först begränsande” amino-
syrorna lysin och metionin i några foderme-
del som är aktuella i ekologiskt samman-
hang framgår av tabell 2.

Tabellen omfattar vegetabiliska protein-
råvaror som går att odla på den egna gården
eller på annat sätt går att framställa ekolo-
giskt. Raps kanske är svårt att integrera i en
ekologisk växtföljd på grund av de stora
krav denna gröda har avseende ogräs- och
skadedjursbekämpning liksom gödsling. I
småskalig produktion har man kanske inte
möjlighet att pressa oljan ur oljeväxterna
varför det är räknat med att använda hela
fröet av raps och solros. Ändå är de pressa-
de eller extraherade produkterna att föredra
ur fodersynpunkt. De håller också högre
proteinkoncentration, se nedan. Sojamjöl
och fiskmjöl är vanliga proteintillskott vid
fabrikstillverkning (förutsatt frihet från sal-
monella) och kan vara användbara om man
tvingas komplettera med en mindre del
råvaror som inte är ekologiska. När det gäl-
ler sojamjöl måste man vara observant så
att det inte är tillverkat av genmodifierad
råvara.

Värphönsens behov av 
mineralämnen och vitaminer
Som de flesta andra djur har värphönsen ett
behov av att mineralämnen och vitaminer
tillförs via fodret. De viktigaste mineraler-
na är kalcium och fosfor som behövs för att
bygga upp och underhålla skelettet samt för
äggskalets kvalitet. Fri tillgång på snäck-
skal täcker en stor del av kalkbehovet som
ju ökar med ökad äggproduktion. Vid stress
ökar vitaminbehovet. En extra vitamingiva
kan vara befogad på senvintern innan hön-
sen kommer åt färskt grönt och vårsolens
strålar ute i rastgården. Vitaminbehovet till-
godoses enklast genom en färdig premix,
som kan kompletteras med vitamingiva i
vattnet vid behov av extra tillskott.

Vatten
Vattenkvaliteten är mycket viktig för värp-
hönsen. Varje höna dricker ca 1,5–2,5 dl
vatten om dagen. Ett vatten med lågt pH
eller en hög salthalt kan ge produktionsstör-
ningar och sämre skalkvalitet. Vattnet ska
också hålla en god hygienisk kvalitet.

Tabell 2. Innehållet av protein och de ”först
begränsande” aminosyrorna lysin och metionin i
spannmål och några proteinfodermedel.

Innehåll i lufttorr vara, %

Råvara Protein Lysin Metionin

Vete 11,5 0,33 0,18
Korn 10 0,37 0,16
Havre 10,5 0,41 0,17
Luzernmjöl 16 0,66 0,23
Ärter 23 1,7 0,22
Rapsfrö 21 1,1 0,41
Solrosfrö 24 0,76 0,51
Sojamjöl 46 2,89 0,63
Majsglutenmjöl 62 1,07 1,51
Potatisprotein
-koncentrat 79 6,4 1,9
Fiskmjöl 70 5,06 1,98

Vasslepulver 12 0,73 0,18
Skummjölks-
pulver 35 2,93 0,83
Drav (torkad) 22 0,62 0,45
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Spannmål
Olika typer av spannmål utgör basen i hön-
sens foderstat. De kompletteras med vege-
tabiliska och animaliska proteinfodermedel
i nödvändig omfattning. Nedan sammanfat-
tas näringsinnehåll och lämplighet hos
olika fodermedel.

Vete
Vete är energirikt och kan utgöra en stor del
av fodret. Proteinkvaliteten är lägre än i
korn och havre. Om vetet blir finmalet kan
det ge en klibbig konsistens och fastna i
näbben. Det kan med fördel utfodras helt
eller endast lätt krossat. Vete har misstänkts
kunna bidra till hackning vid stora givor.

Korn
Korn är ett bra hönsfoder, men bör helst
sönderdelas, om det inte är mycket väl
utvecklat med låg skalhalt. Skalet kan
enligt äldre källor ge besvär. Energi-
innehållet är lite lägre än i vete men prote-
inkvaliteten högre. Vissa kolhydrater i korn
kan ge upphov till klibbig eller lös avföring
framför allt hos kycklingar men även hos
värphöns, med risk för smutsägg om ande-
len överstiger ca 20 %. Krossat korn äts
gärna av hönsen.

Havre
Havre är begärligt foder för fjäderfä. Det
har högre kvalitet på proteinet än övriga
spannmålsslag och är dessutom fettrikt med
hög andel linolsyra. Skalet utgör ca 30 % av
totalvikten. Detta drar ner energivärdet och
kan också skapa problem vid industriell till-
verkning av foderblandningar. Fiber-
innehållet tycks annars kunna ha en positiv
inverkan speciellt i kombination med
mycket vete (Elwinger). Om du använder
den egna gårdens havre kan du med fördel
krossa havren varvid hönsen själva sorterar
bort en del av skalen, vilket i någon mån
minskar problemet med att havren sänker
energikoncentrationen. Fullständigt skalad
havre har ett mycket högt fodervärde, (ca
14,3 MJ/kg). Krossad eller skalad havre har
dock kort hållbarhetstid och du bör
krossa/skala lite i taget hellre än lagra pro-
cessad havre.

Råg
Råg är mindre lämpligt p.g.a. innehållet av
svårsmältbara kolhydrater. Eventuellt kan
högst 5–10 % blandas in. Hel råg äts enligt
vissa uppgifter inte av höns. Rågvete har ett
näringsvärde och en användbarhet som lig-
ger mellan vete och råg.

Kvarnbiprodukter
Framför allt är det vetefodermjöl och vete-
kli som skulle kunna användas i mindre
mängder främst vid industriell fodertill-
verkning. Fodermjölet har en fin struktur
som man bör vara försiktig med då den dels
dammar vid hantering och dels klibbar när
hönsen äter den.

Vegetabiliskt protein 
Några exempel på vegetabiliska och samti-
digt proteinrika fodermedel till fjäderfä är
solrosprodukter, linfrö, rapsmjöl, sojamjöl,
majsglutenmjöl, potatisprotein, ärter och
eventuellt lupin. Luzernprodukter har lägre
råproteinhalt än de övriga men har ett pro-
tein av högt biologiskt värde. Detsamma
gäller för vallmofrö.

Solrosfrö
Solrosfröet har kraftiga skal som ger ca
30 % växttråd i torrsubstansen (skalade
frön har bara 5 %).  Fetthalten uppgår till
30 % varav omkring hälften är linolsyra.
Helt solrosfrö har en råproteinhalt på ca
17 %. I solrosmjölet som blir kvar då oljan
pressats ur fröet är råproteinhalten 45 %
och energivärdet ligger kring 9,2 MJ/kg.
Proteinets kvalitet är hög med stor andel
metionin. I Sverige finns ekologiska solros-
expeller att tillgå. Solrosexpellernas relativt
höga växttrådhalt kan dock vara en nackdel.
Om du odlar solros själv kan du utfodra den
krossad så att hönsen får möjlighet att sor-
tera bort en del skal. Genom att oljan finns
kvar har det hela fröet högre energiinnehåll
än mjöl och expeller, men på grund av den
stora andelen omättade fettsyror härsknar
fröet lätt och bör inte lagras någon längre
tid efter krossning.
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Ärter
Ärter har en relativt hög råproteinhalt (ca
25 %) men förhållandevis låg halt av metio-
nin. Om du ska använda ärter till höns
måste det vara vitblommiga matärter efter-
som brokblommiga foderärter innehåller
för mycket tanniner som försämrar närings-
upptaget och dessutom smakar illa. Upp till
20–30 % inblandning i foderstaten före-
kommer men när hönsen får välja själva
äter de ungefär bara hälften så mycket. När
du krossar ärterna bör du tänka på att hön-
sen tycker bättre om en grynig konsistens
än en mjölig. Ärterna innehåller xantofyll
vilket bidrar till att ge färg åt gulan.

Rapsmjöl
Rapsmjöl har ca 3 % råproteinhalt och en
bra proteinkvalitet. En nackdel är att även
om man använder s.k. dubbellåga sorter så
finns det fortfarande en del erukasyra och
glukosinulater, ämnen som kan ge förstorad
sköldkörtel och leverproblem. Max 10 %
rapsmjöl i fodret rekommenderas. Raps till
brunäggsvärpande hönor kan orsaka dålig
lukt och smak på äggen. Vissa bruna raser,
speciellt Rhode Island Red, kan inte
utsöndra restprodukterna av rapsens sina-
pin, som därför hamnar i äggulan och ger
en härsken bismak. Expeller av helt rapsfrö
kan användas i samma omfattning som
rapsmjöl. Eftersom mer av oljan finns kvar
är energiinnehållet högre än i mjölet.

Linfrö
Linfrö kan användas till höns i begränsade
mängder. Råproteinhalten är 24 %. Växt-
trådhalten är 7 %, alltså ganska låg. Två
egenskaper gör linfröet intressant till värp-
höns. Metionin- och cystinhalten är ganska
hög och det innehåller mycket omättade
fettsyror, vilka gör att äggets sammansätt-
ning blir hälsosammare för människan. Det
som begränsar användningen av linfrö är
dess innehåll av linamarin som kan
omvandlas till giftigt cyanväte (blåsyra).
Andra nackdelar vid hög inblandning är att
gulan kan bli blek och att äggens hållbarhet
kan försämras eftersom omättade fettsyror
lättare härsknar. Linfrökaka har högre
råproteinhalt (36 %) och högre växttrådhalt
(10 %) än fröet, men kan också användas
till höns. Ekologisk linfrökaka finns att till-
gå i Sverige. 

Sojamjöl
Sojamjöl är proteinrikt med en ganska god
proteinsammansättning. Det måste upphet-
tas för att en del ämnen som försämrar
näringsupptaget ska förstöras. Sojamjöl är
mycket vanligt i kommersiella foderbland-
ningar till höns. Det är oftast priset och
näringsinnehållet som avgör hur mycket
som blandas i. Ur det ekologiska lantbrukets
synvinkel kan sojamjölet diskuteras efter-
som det alltid är importerat. Risken för sal-
monellasmitta är ytterligare en invändning.

Grönmjöl
Grönmjöl, eller ”hömjöl” är en vanlig ingre-
diens i hönsfoder. Det tillsätts i små mäng-
der för att ge färg åt gulan, och en mindre
mängd fibrer. För att ge tillräcklig färg åt
gulan rekommenderas att fodret innehåller
minst 7 mg xantofyll per kg foder. Såväl
klöver som luzernblad som spätt gräs har en
intressant sammansättning på protein och
dessutom rätt hög råproteinhalt (ca 20 %).
Du kan köpa torkade luzernpellets eller
också ge ensilage eller torkat hö. Om hön-
sen får möjlighet så pickar de gärna de sprö-
da bladen och lämnar de grövre delarna.
Detta är en spännande möjlighet att förse
hönsen med en del viktigt protein samt
mineraler, vitaminer och färgämne för
gulan. Att ge grönfoder på detta sätt ger
dessutom hönsen sysselsättning. Ekologiska
luzernpellets tillverkas i Sverige. Normalt
håller den ca 17 % råprotein och max 25 %
växttråd per kg torrsubstans, men man skul-
le kunna tillverka vissa kvantiteter med
högre råproteinhalter (23–24 %) och ca
20 % växttråd. I Danmark finns ett blad-
mjölskoncentrat som innehåller 50–60 %
råprotein och 800 mg xantofyll per kg torr-
substans. 

Biprodukter från industrin
Potatisprotein, majsgluten, drav m.fl. bipro-
dukter vid industriell livsmedelsproduktion
behandlas nedan under rubriken ”Krets-
loppsmat till höns”.

Animaliskt protein
Fiskmjöl är det vanligaste animaliska pro-
teintillskottet i hönsfoder. Det presenteras
under rubriken Kretsloppsmat till höns.
Andra intressanta alternativ skulle kunna
vara maskkompost eller musselmjöl, men
det är ännu relativt oprövade metoder.
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Kretsloppsmat till höns
Hönsen som är dåliga grovfoderomvandla-
re och riskerar att konkurrera med männi-
skan om maten har sin naturliga roll i det
traditionella kretsloppslantbruket. På
samma sätt som den afrikanska hönan spat-
serar omkring på bygatan och pickar i sig
spill kan man utfodra svenska hönor med
sådant som blir över i vår livsmedelshante-
ring. Det rör sig ofta om rester från storska-
lig livsmedelsindustri. Däremot är det inte
tillåtet att ge hönsen matavfall med anima-
liska beståndsdelar. Att utfodra med bipro-
dukter från storskalig industri rimmar vis-
serligen illa med den ekologiska tanke-
gången, men å andra sidan är det värdefullt
ur kretsloppssynpunkt att också dessa pro-
dukter kommer till användning. En olycklig
följd av storskaligheten är att det för närva-
rande knappast är möjligt att få tag i ekolo-
giska produkter. Om efterfrågan på bipro-
dukter av ekologiskt ursprung stiger kan det
i framtiden kanske motivera tillverkarna att
hålla skilda produktionslinjer också för
avfallet, men som situationen är får vi för-
söka pussla in biprodukterna inom den
andel konventionella råvaror som tillåts till
ekologiska djur. För övrigt är det egentligen
bara fantasin som begränsar. Utbudet av
biprodukter är stort och det gäller att ha för-
måga att lyfta sitt sätt att tänka över det
konventionella för att se de möjligheter som
finns. Detta gäller inte bara sammansätt-
ningen av foder utan också sättet att utfod-
ra, eftersom konsistens och vattenhalt i
biproduktfodermedlen varierar stort och
konventionella utfodringssystem inte alltid
passar så bra. För mer storskaliga utfod-

ringsanläggningar kan man hämta idéer hos
svinuppfödare som använder okonventio-
nella fodermedel. För småskalig hönspro-
duktion finns det anledning att pröva tradi-
tionella metoder från tiden innan hönsen
blev industrialiserade. Nedan följer en
genomgång av de biprodukter som rimligen
bör vara tillgängliga i Sverige. Om du är
intresserad av att utfodra dina höns med
biprodukter kan du undersöka vilken livs-
medelsproduktion som finns i din närhet
och se vilka restprodukter som kommer
därifrån. Glöm inte att ta reda på vad som
gäller för hanteringen av restprodukterna! 

Fiskmjöl
Fiskmjöl tillverkas av småfisk och rester
från fiskeriindustrin. Fiskmjöl som foder
har kritiserats ur etisk synvinkel, eftersom
det importeras fiskmjöl gjort på fisk som
kunnat användas som människoföda. Det
finns fiskmjöl som bara är tillverkat av fisk
fångad i svenska vatten. 

Proteininnehållet är högt och aminosyra-
sammansättningen mycket gynnsam, med
höga metioninhalter. För att uppfylla foder-
lagens krav gäller att fiskmjölet måste vär-
mebehandlas och sedan förpackas på en av
Jordbruksverket godkänd anläggning.

Fiskmjöl ingår som ett viktigt proteintill-
skott i kommersiella foderblandningar till
ekologiska höns. Ett problem med att
utfodra fiskmjöl till höns är risken för fisk-
smak på äggen, och av det skälet bör ande-
len fiskmjöl i fodret begränsas till maximalt
5–6 procent. Många fiskallergiker vill köpa
ägg värpta av höns som inte utfodrats med
fiskmjöl. 

Tabell 3. Näringsinnehåll per kg foder.

Ts-halt(%) Energi(MJ) Smältbart Lysin(g) Metionin(g)
råprotein (g)

Fiskmjöl 91–94 12.8–15.6 630–735 6.3–7.3 17.6–20.6
Fett 100 35
Potatisprotein 90 15.5 727 58.8 45.8
Majsgluten 91 15.6 587 10.6 15.8
Rapsmjöl 90 10.6 274–303 15–20 5.5–7.3
Skummjölksp. 96 15.3 324 25.9 13.6
Vasslepulver 96 14.5 108 8.3 1.4
Köksavfall 22 3.8 41 0.8 0.5
Drav 20–27 1.9–2.5 29 0.8 0.6
Bryggerijäst 15 2.2 65 4.5 1.0
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Köttmjöl
Köttmjöl kan antingen vara animaliskt
slakterifett som fås i samband med kött-
mjölstillverkningen eller vegetabiliskt fett,
till exempel friteringsolja från restauranger.
Det ger energi och höjer fodrets smaklighet
men innehåller inga andra näringsämnen än
just fett. Vare sig köttmjöl eller friteringsol-
ja är tillåtet att ge till livsmedelsproduce-
rande djur.

Potatisproteinkoncentrat
Potatisproteinkoncentrat är de torkade pro-
teinrika resterna från stärkelseframställ-
ning. Restprodukterna från svensk stärkel-
setillverkning säljs i sin helhet som potatis-
pulpa, det vill säga den blöta oförädlade
restprodukten, och man har för små voly-
mer för att vilja förädla till potatisprotein.
Det potatisprotein som går att köpa i
Sverige är importerat, huvudsakligen från
Frankrike och Tyskland. Potatisprotein är
ett högvärdigt foder med mycket hög prote-
inhalt och en aminosyrasammansättning
som är likvärdig med fiskmjöl. En begrän-
sande faktor kan vara att potatisprotein
innehåller solanin, som är giftig, och du bör
därför inte utfodra stora mängder. Struk-
turen kan också vara bekymmersam ur
utfodringssynpunkt, eftersom potatisprote-
in är ett mycket fint mjöl som lätt dammar
och är svårt att blanda.

Majsglutenmjöl
Majsglutenmjöl kommer också från stärkel-
seframställning, i huvudsak i Sydamerika.
Proteinhalten är hög och majsglutenmjöl
innehåller mycket metionin men är fattig på
lysin. Majsgluten innehåller också xanto-
fyll som ger kraftigare gul färg åt äggulan,
något som kan vara värdefullt på vintern
när hönsen inte kan hitta färskt grönt.

Rapsmjöl
Rapsmjöl är en biprodukt från tillverkning-
en av rapsolja. Det finns svenskt rapsmjöl
men man importerar också mycket från
Danmark och Tyskland. Det är rikt på pro-
tein och har ett bra lysinvärde, men innehål-
ler måttligt med metionin. Man brukar
betrakta rapsmjöl som ett av de viktigaste
svenskproducerade proteinfodermedlen,
men de har begränsad användbarhet i just
äggproduktion genom att det orsakar fisk-
smak i bruna ägg. Rapsmjöl bör därför bara
utfodras till vitvärpare och i begränsad
utsträckning (högst 10 procent).

Mjölkprodukter
Från mejeriindustrin kommer flera använd-
bara mjölkprodukter. I stor skala tillverkas
skummjölkspulver och vasslepulver och de
går att köpa i 25-kilossäck. Mjölkprodukter
har bra lysinvärde men innehåller inte så
mycket metionin. Den totala mängden
mjölkprodukter bör begränsas med tanke på
att innehållet av laktos kan orsaka foder-
störningar hos höns. Ur hygiensynpunkt
gäller för de torkade produkterna samma
som för fiskmjöl. Produkter med högt vat-
teninnehåll kan kokas på gården. 

Det kan vara värt att kontakta det lokala
mejeriet och höra vilka mjölkprodukter de
kan erbjuda. Finns en efterfrågan på rest-
produkter av ekologiskt ursprung, kan man
utöva påtryckningar för att få mejerierna att
hantera till exempel vasslen från tillverk-
ningen av ekologisk ost separat. Några upp-
födare har också provat att utfodra spill-
mjölk från de egna korna, med blandat
resultat. 

Öldrav och bryggerijäst
Drav eller mäsk är en biprodukt från
ölbryggning och innehåller maltkornets
skal, svårlösliga kolhydrater och protein.
Draven säljs färsk från bryggerierna och
har då hög vattenhalt, och näringskoncen-
trationen blir därför låg. Dessutom gör den
höga vattenhalten att draven måste torkas
eller ensileras om den ska lagras. Från
bryggerierna kommer också jäst. Den färs-
ka jästen har hög vattenhalt. Räknat på torr-
substansen har den högt proteininnehåll och
ett bra lysinvärde, men är fattig på metio-
nin. Enligt uppgift från Åbro bryggeri, kan
det i framtiden bli möjligt att få tag i ekolo-
gisk drav och jäst, om produktionsvolymen
ekologiskt öl ökar och efterfrågan på ekolo-
giska biprodukter finns.

Brödavfall
Brödavfall utgörs av spill från bageriindust-
rin och bröd där bäst före-datum passerats.
De stora bagerierna skiljer inte ekologiskt
och annat bröd åt i avfallet, men hos små
bagerier som bara tillverkar ekologiskt kan
man få tag i ekologiskt brödavfall.
Näringsinnehållet beror delvis på komposi-
tionen men man brukar räkna med ett
näringsvärde likvärdigt vetemjöl, med en
högre fetthalt om det finns mycket kaf-
febröd med. Brödavfall är smakligt men har
liten hållbarhet.
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Spannmål, ärter och fiskmjöl får
bli basen i ett ekologiskt foder
I tabell 4 ges exempel på några tänkbara
ekologiska foderblandningar utan tillsats av
syntetiska aminosyror. I foder 1, 2 och 3
består den icke-ekologiska delen delvis av
inköpt fiskmjöl. I foder 3 och 4 är man
beroende av importerade proteinfoderme-
del såsom majsglutenmjöl och potatisprote-
inkoncentrat. Foder 4 är ett vegetabiliskt
foder, under förutsättning att majsgluten-
mjöl och potatisproteinkoncentrat accepte-
ras inom den tillåtna ramen för ej godkända
råvaror. Tillsats av inköpta vitaminer och
mineralämnen är tillåtet efter behov och
den andelen behöver inte räknas in i foder-
blandningen. Lämpliga sådana blandningar,
s.k. premixer, finns att tillgå i handeln.

Spannmålen är fördelad på ungefär lika
andelar vete, korn och havre. Kornandelen
kan ökas något på bekostnad av havre och

vete. Havreandelen bör dock inte understi-
ga 10 % för att ge en lämplig struktur åt
fodret. Havre är också viktig eftersom den
tillför fett och i synnerhet linolsyra. Vid
hemmablandning vill man undvika hante-
ring av extra fettillsats som görs vid all
fabrikstillverkning, bland annat för att täcka
linolsyrabehovet. Ett annat sätt att lösa
fettfrågan är med solros – eller rapsfrö, vil-
ket också ger ett proteintillskott.

Veteandelen bör kanske helst inte över-
stiga 20 % eftersom vete i vissa fall visats
öka hönsens benägenhet att plocka fjädrar
av varandra. Lucernmjölet, som kan ersät-
tas med tidigt skördat klöverhö, ger färg åt
gulan. Det kan alternativt ges som ”grovfo-
der” i fri tillgång. Kan man till vettigt pris
få tillgång till vasslepulver eller skum-
mjölkspulver från något ekologiskt godkänt
mejeri kan dessa i mindre mängder vara ett
intressant alternativ till fiskmjöl och/eller
en del av ärterna.

Exempel på ekologiskt foder utan tillsats av syntetiskt metionin 
Tabell 4.  Förslag på sammansättning av ekologiskt foder till värphöns (Elwinger, 1996)

Råvara, % Foder 1 Foder 2 Foder 3 Foder 4
Ärt/fisk Ärt/fisk+ Bäst Veg

Vete 20,00 20,00 20,00 20,00
Korn 21,80 24,85 24,80 37,10
Havre 20,00 20,00 20,00 20,00
Lucernmjöl 3,00 3,00 0,00 0,00
Majsglutenmjöl 5,00 6,00
Potatisproteinkoncentrat 6,00
Ärter 20,00 15,00 15,00 0,00
Fiskmjöl 5,00 8,00 5,00 0,00
Vitaminpremix 1,00 1,00 1,00 1,00
Foderkalk 8,00 7,50 8,00 8,20
Koksalt 0,20 0,15 0,20 0,30
Monokalciumfosfat 1,00 0,50 1,00 1,40

Näringsinnehåll
Omsättbar energi, MJ/kg 10,4 10,7 10,8 10,7
Råprotein, % 14,7 16,0 16,5 17,3
Metionin, % 0,28 0,34 0,35 0,35
Met+cys 0,55 0,63 0,67 0,69
Lysin 0,81 0,92 0,73 0,68
Fett 2,8 3,1 2,9 2,5
Linolsyra 0,8 0,8 0,9 0,9
Kalcium 3,6 3,5 3,5 3,5
Fosfor 0,6 0,6 0,6 0,6
Natrium 0,16 0,15 0,16 0,17
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Obalanserat näringsinnehåll
Till näringsinnehållet är blandningen så
välbalanserad som det går att åstadkomma
efter förutsättningarna. Detta innebär dock
ett överskott på lysin med ca 20 % och ett
lika stort underskott av metionin när hönan
ätit tillräckligt för att tillgodose sitt energi-
behov. För att kompensera för metionin-
bristen behöver hönan äta 20 % mer än vad
som behövts om ca 0,07 % metionin kunnat
tillsättas. Förmodligen blir hon mätt innan
hon når upp till denna nivå och riskerar där-
med att få för lite metionin. Näringsbristen
kan förutom minskad produktion också
bidra till att framkalla fjäderplockning och
kannibalism. Höns som lider av proteinbrist
äter gärna fjädrar. I en sådan flock är det ont
om tappade fjädrar i ströbädden.

Fritt foderval för värphöns
Ett alternativ till konventionell utfodring av
värphöns är att i en småskalig ekologisk
hönshållning lita på hönsens medfödda för-
måga till näringssök och låta dem själva
välja mellan olika fodermedel och på så sätt
komponera sin kost. Erfarenheter från
Ekhaga försöksgård, Uppsala, visar att höns
mycket väl själva kan välja och hålla ett
ekologiskt och näringsriktigt foderintag.
Vid Ekhaga har hönsen hållits i små flock-
ar om 30–35 höns med en beläggning på
3–4 djur/m2 och tillgång till stora betesrast-
gårdar att växla mellan. Modellen ”fritt

foderval” har testats på såväl hybrider som
rashöns och korsningar mellan dessa.
Resultaten har visat att den moderna bur-
hybriden mycket väl, decennier av avel på
fullfoder till trots, har ett utvecklat närings-
sök och förmåga att välja rätt proportioner
av olika fodermedel. Dock finns det påtag-
liga skillnader mellan de olika djurmateria-
len. Vete, havre, fiskmjöl, ärtkross och
snäckskal är den meny som prövats mest.
Korn, kornkross, blandsädskross och kött-
mjöl har också använts periodvis. Djuren
har haft ständig tillgång till salt med spår-
ämnen, grus och vintertid färska grönsaker
som vitkål och kålrötter. Det fria fodervalet
innebär ett billigt foder som både ger hön-
sen en meningsfull sysselsättning och ger
ett effektivt utnyttjande av muskelmagens
funktion att mala sönder hela spannmål-
skärnor.

Vad väljer hönsen?
Vete utgjorde hela 40–70 % av det totala
foderintaget. Havrekonsumtionen var den
som varierade mest mellan de olika djurma-
terialen medan fiskmjölsintaget låg på
7–12 %. Intaget av snäckskal låg generellt
runt 5 %. Periodvis erbjöds korn i stället för
hel havre och konsumerades då ungefär i
samma mängd. Då hönsen utfodrades med
krossat korn eller blandsäd ökade konsum-
tionen något i jämförelse med när det serve-
rats helt. Konsumtionen av ärtkross var låg
och varierade mellan 5–10 %. Vid försök
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med att ta bort ärtkrossen var det intressant
att se att fiskmjölsintaget inte ökade utan
hönsen konsumerade i stället mera vete.
Kan hönsen känna att ärtorna är en dålig
metioninkälla? Då fiskmjölet byttes ut mot
köttmjöl blev intaget 10–15 %, vilket inte
var oväntat då köttmjölet inte är lika
proteinrikt som fiskmjölet. Intressant att
notera är att ingen som helst anmärkning på
fisksmak i äggen förekommit vad gäller
vita och svagt brunfärgade ägg. Däremot
har enstaka anmärkningar på fisksmak i
bruna ägg förekommit. För säkerhets skull
bör man därför inte erbjuda brunäggsvärpa-
re fiskmjöl. 

Det finns flera för höns lämpliga foder-
medel att alternera med och utfodringen får
anpassas efter den enskilda gårdens geogra-
fiska läge och produktionsinriktning. Om
man som i Norrland saknar vete kan man i
stället för detta tänka sig exempelvis bröd-
och matavfall, kokt potatis eller skalad
havre. Under alla omständigheter måste det
på menyn finnas någon energikälla med
lägre fiberhalt än hel havre eller helt korn.
Kanske kan det gå bra om man krossar eller
mal spannmålen så att hönsen kan sortera
bort en del skal. Man bör vidare observera
att det finns en lag som föreskriver att allt
hönsfoder, undantaget egen hel spannmål
ska vara värmebehandlat. Kontakta Jord-
bruksverket för information.

Äter hönsen vid fritt foderval vad de
behöver av olika näringsämnen?
Räknat utifrån de mängder hönsen konsu-
merat och näringsinnehållet enligt gängse
fodermedelstabeller visar det sig att intaget
av de viktigaste näringsämnena varierat
måttligt kring vad som rekommenderats
(Elwinger 1996) i ett fullfoder:

Fritt val, % Rekommendation

% i foder i total foder % i fullfoder

Råprotein 14–17 14,0

Metionin 0,25–0,35 0,35

Lysin 0,6–0,9 0,7

Kalcium 2,7–3,5 3,2

Fosfor 0,7–1,0 (totalt) 0,4 (tillgängligt)

Hälsa och produktion
Hönsen har genomgående uppvisat en god
befjädring, normalt hull och fothälsa.
Exempelvis har praktiskt taget alla höns vid
80 veckor och äldre varit fullt befjädrade!
Hackning och kannibalism har heller inte
förekommit utan flocken som oftast även
haft en eller två tuppar har levt i en till
synes harmonisk rangordning. Enda undan-
taget var en uppfödningsomgång som drab-
bades av AE (se avsnittet Sjukdomar), vil-
ket ställde till trassel under uppfödningen,
varpå några enstaka fall av allvarlig hack-
ning återkom följande vinter. Äggproduk-
tionen har genomgående legat på den nivå
man kunde förvänta för de olika djurmate-
rialen. Nedan ges exempel på produktionen
mätt i kg foder/kg ägg.

Genomsnittlig foderförbrukning olika djur-
material

Höna Ålder,veckor Kg foder/kg ägg

LSL 24–82 3,2

Blomme x LSL 26–113 3,4

Svenska hönan 21–82 2,7

Utfodring i fodertråg. Foto: A-C Zachrisson
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Hönshuset är den plats där hönsen tillbring-
ar sin mesta tid och de ska trivas och må bra
där. Men också du som skötare kommer att
vistas många timmar i hönshuset och det
ska därför vara anpassat också för dina
behov. Byggnaden ska vara lätt att arbeta i.
Rationella och väl genomtänkta system gör
att arbetet blir enkelt och roligt. Innan du
bygger om eller bygger nytt bör du därför
planera noga för både hönsens och ditt
bästa. Hönsen ska inte kunna skada sig på
inredningen. Även lågt rankade djur ska
hitta plats att äta och dricka. Äggläggning-
en måste styras in i redena. Utgödslingen
ska vara enkel att sköta oavsett automatise-
ringsgrad. Det ska vara lätt att göra rent och
sanera mellan omgångar. Det finns olika
system som passar för ekologisk produk-
tion. Många ekologiska producenter har
höns i mycket liten skala och håller då hön-
sen på samma sätt som man normalt gjorde
före äggproduktionens industrialisering.
Andra har valt okonventionella lösningar
med mobila system. Det finns inhysnings-
system med inredning i ett plan, så kallade
envåningssystem, och system med flera
plan, så kallade flervåningssystem. Oavsett
system får du enligt EU:s regelverk ha max
sex hönor per kvadratmeter nettoutrymme
för djuren. Observera att KRAV kan ha
andra regler. Maximal flockstorlek är inte
angiven i regelverket, men en byggnad får
inte inhysa fler än 3 000 ekologiska värp-
höns. 

Förprövning
Enligt djurskyddslagen ska en ny-, om-
eller tillbyggnad för mer än 500 höns för-
prövas före igångsättandet och besiktigas
innan byggnaden får tas i bruk. För att
ansöka om förprövning vänder man sig till
länsstyrelsen. Byggnader för besättningar
med färre än 500 höns behöver inte förprö-
vas men övriga djurskyddsbestämmelser
gäller utan undantag.

Hönshusets inredning
Ströbädden ska uppta minst en tredjedel av
hönsens inneplats. Den kan bestå av kut-

terspån, halm, tvättad sand, torvströ eller en
blandning av dessa. Ströbäddsytan får inte
vara för smal: skötaren ska kunna ta sig
fram och ha utrymme att köra skottkärra
eller bära hinkar. Ströbädden ska vara ca
5–7 cm tjock och du ska se till att den alltid
är torr och lucker. Då vill hönsen gärna
bada och sprätta i den. En för tjock ströbädd
inbjuder till att värpa i och dessutom orkar
hönsen inte arbeta igenom och luckra den
när de krafsar. Vid behov fyller du på strö-
material och om det behövs, dvs. om bäd-
den blir blöt och kakig byter du hela bädden
eller de delar som behövs. En blöt ströbädd
är grogrund för koccidier och kan leda till
utbrott av koccidios. Hönorna blir dessutom
kladdiga om fötterna och drar in smuts i
värpredena. För att stimulera hönsen att
bearbeta ströbädden kan du ge lite hel
spannmål i ströet. Du kan också sätta en hel
halmbal i ströbädden så får hönsen jobba
själva med att sprida ut den! Det kan vara
lämpligt att skärma av hörnen på golvet för
att inte locka hönsen att värpa där. Vill du
kan du förse hönsen med ett särskilt sand-
bad. Lämpliga mått för 80 höns är då 100 x
150 cm med 20–30 cm djup sand. Är du
ansluten till KRAV måste du ha riktig sand
till dina höns.

Den delen av golvet som inte består av
ströbädd ska vara genomsläpplig för göd-
seln. Detta så kallade dränerande golv (kal-
lades gödselbinge tidigare) består av nätra-
mar med grovt nät som ligger på ett ram-
verk som är högre i bakkanten och ger ett
lutande plan. Till stora hönshus finns pre-
fabricerade bingar med plastspalt att köpa.
Under det dränerande golvet finns gödsel-
mattor eller gödselskrapor som möjliggör
en regelbunden utgödsling. Vissa äldre
anläggningar är byggda så att gödseln lag-
ras under hela värphönsomgången. Efter-
som det är svårt att hålla en god luftkvalitet

BYGGNADER

Avskärmning av hörn
på golv för att inte
locka hönorna att
värpa där.
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i sådana hönshus bygger man inte så läng-
re. En annan nackdel med den lösningen är
att det dränerande golvet ofta är placerat
högt ovanför ströbädden. I dessa fall kan
hönsen behöva någon form av stege eller
avsats så att de lättare kommer upp från
ströbädden.  

Ovanpå det dränerande golvet placeras
sittpinnarna. En del sätter sittpinnarna
direkt på golvet, men det är tveksamt om
hönsen upplever dessa som sittpinnar då.
Andra lösningar är att montera sittpinnarna
ovanför foder- och vattenlinjerna. Då kom-
mer sittpinnarna upp lite bättre. Att sätta
sittpinnarna bara en liten bit ovanför golvet
kan vara olämpligt, då hönsen riskerar att
fastna med fötterna mellan golvet och sitt-
pinnen. Då är det bättre att hissa upp sitt-
pinnarna ordentligt istället. En ekologisk

höna ska ha tillgång till 18 cm sittpinne.
Sittpinnen ska vara rund eller avfasad fyr-
kantig med en diameter på 5–8 cm och de
bör placeras med ungefär 35 cm mellan-
rum. Om möjligt rekommenderas naturpin-
nar av t.ex. sälg. De är billiga, lätta att byta
ut och hönsen får själva välja fotgrepp!
Tänk på att undvika ”trä mot trä” i inred-
ningsdetaljer, eftersom sådana lösningar är
svåra att göra rent och riskerar att bli tillhåll
för kvalster.

Foder och vatten placeras med fördel på
det dränerande golvet, eftersom hönan
gödslar i samband med att hon äter. På så
sätt undviker du också att vattenspill blöter
ner ströbädden. Det ska finnas en vattennip-
pel per 10 värphöns och varje höna ska ha
tillgång till 10 cm fodertrågskant vid ett
rakt fodertråg om det är fri utfodring.
Förutom fodertråg ska det finnas behållare
för snäckskal och grus, och det är dessutom
lämpligt att sätta in trådkorg för grönfoder.
Tänk på att en foderbehållare ska ha en bra
placering så att de är lätta att fylla på. Den
får inte heller skymma skötarens sikt så till-
synen av hönsen försämras.

Värpredet ska placeras mörkt, varmt och
dragfritt. Värpredena kan placeras utefter
väggarna med möjlighet att plocka ägg
utifrån. Du bör undvika att placera redena
längs en yttervägg, eftersom en sådan pla-
cering kan leda till att det blir kallt och
ogästvänligt i redet. Du bör ha någon form
av utstängningsanordning, utkastare, som
hindrar hönsen från att övernatta i värpre-
dena. Om hönsen övernattar i redena kom-
mer de att gödsla i redet, vilket leder till att
det blir smutsigt i redet och på äggen. De
flesta reden som går att köpa är utrustade
med utkastare. 

Olika typer av stegar för hönsen att
komma upp på gödselbingen.

Gödselbinge i mindre hönshus.
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Det finns två olika typer av värpreden,
fackreden för en höna och kollektivreden
där flera hönor ryms samtidigt. Båda typer
av reden kan utformas som försvinningsre-
de, där äggen rullar ur redet, vilket ger den
enklaste ägghanteringen. I större besätt-
ningar bör man ha automatisk ägginsam-
ling, det vill säga äggen rullar ner på ett
äggband som transporterar dem ut i förrum-
met. 

Det är viktigt att själva redet är inbjudan-
de för hönan, så att hon väljer att värpa där
och inte i ströbädden. Redet kan strös med
halm, kutterspån eller havreskal. För-
svinningsreden har ofta en ”plastgräsmatta”
i stället. Man måste också tänka på att ha
tillräckligt många reden, så att alla hönor
får möjlighet att värpa när de så önskar. För
ekologiska hönor gäller att det får vara
maximalt sju hönor per fackrede, eller så
ska det finnas 120 cm2 redesyta per höna i
kollektivrede. Om du har kollektivreden i

en lång rad kan det hända att redet i radens
ände blir favoritrede och alltför många höns
trängs där samtidigt. En skiva som sätts upp
som avskiljning en bit ut mellan redena kan
styra in hönsen och ge en jämnare fördel-
ning i redena (se bild nedan).

Fönster
Alla byggnader för djur ska enligt djur-
skyddsförordningen vara försedda med
fönster. I många konventionella hönshus
har man stängt för fönstren för att inte ris-
kera utbrott av hackning. I ekologisk pro-
duktion ska hönorna ha tillgång till natur-
ligt ljus. För att minimera risken för oro och
hackning i samband med starkt solljus bör
fönstren vara placerade högt upp eller långt
ner och det är bra om det dessutom går att
skärma av stark sol. Det är också viktigt att
det går att stänga ute ljuset helt, så att man
kan följa ett uppgjort ljusprogram även på
sommaren när dygnets mörka period är för
kort.

Övriga utrymmen i ett hönshus
Hönshuset behöver vare sig det är stort eller
litet ett förrum för förvaring av redskap,
eventuellt foder, arbetskläder m.m.
Förrummet brukar även tjänstgöra som
ägginsamlingsrum eller packrum och ska
då ha ett separat kylrum för förvaring av
äggen. I den förebyggande salmonellakont-
rollen föreskriver Jordbruksverket att det
ska finnas en hygiengräns som markerar
gränsen mellan utrymmet innanför entrén
och djurutrymme. En sådan gräns sätter
man upp för att förhindra att besökare för
med sig smittor utifrån in till hönsen. När
man passerar gränsen ska man byta om, så
att man inne hos hönsen bara använder skor
och överdragskläder som aldrig kommer
utanför hönshuset.

Gnagarsäkert hönshus
Råttor, möss och småfåglar måste stängas
ute från hönshuset. De innebär alltid en stor
risk för smittspridning och det finns ingen-
ting som ”drar” råttor och möss som höns.
Städa bort allt skräp och bråte både inne i
och utanför husen, så att råttorna inte får
någonstans att hålla till. Förrummet ska
vara välordnat och lätt att hålla rent och får
inte förvandlas till en allmän förvarings-

En skiva som avskiljning en bit ut mellan
värpredena kan styra in hönsen och ge en
jämnare fördelning i redena.

Exempel på värprede, fodertub och lågt
placerade fönster.
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plats för saker som är bra att ha. Det ska
vara rent utanför husen och gärna vara
hårdgjord yta utanför dörrarna. Det senare
är särskilt viktigt för lite större besättning-
ar, som får många leveranser och hämtning-
ar med lastbil. Foder är särskilt lockande
och man ska se till att alltid förvara foder i
täta behållare och aldrig utfodra djuren ute
i rasthagarna.

Klimatet i hönshuset 
Värphöns är mycket känsliga för drag och
deras beteende påverkas starkt om de
utsätts för drag. Detta märks speciellt i sys-
tem där de går lösa och själva kan välja
uppehållsplats. Där kan drag orsaka negati-
va effekter genom att hönsen då vistas på
begränsat område i stallet. Om det är vid
redena som det är dragigt kan det betyda att
man får plocka stora mängder golvägg,
eftersom hönsen kommer att undvika rede-
na. Det som försvårar ventilationen i hus
för ekologisk hönshållning är öppningarna
till det fria. Neutraltrycksventilation blir då
enda möjligheten för att undvika drag i
öppningarna som i sin tur gör att hönsen
inte vill gå ut. Vidare krävs en värmetillför-
sel som är samordnad med ventilationen. I
Sverige bygger dimensioneringen av kli-
mattekniken på föreskrifter om hygieniska
gränsvärden, och på rekommendationer för
temperatur, luftfuktighet och ventilations-
behov som antagits för Svensk Standard.
Djurskyddslagen anger gränsvärden för vad
djuren får utsättas för. De viktigaste förut-
sättningarna redovisas i tabellerna 5 och 6.

Koldioxid och ammoniak
Koldioxid avges främst genom djurens
utandning. Den avgivna mängden står i
relation till antalet djur, deras storlek och
ämnesomsättning. Ventilationen har en

Tabell 5. Hygieniska gränsvärden för luftföroreningar i fjäderfästallar.

Förorening Gränsvärde människa* Djur**

Ammoniak, ppm 25 25
Koldioxid, ppm 5000 3000
Org. damm, mg/m3 5 10

* Exponering av människa under 8 timmars arbetsdag
** Exponering av fjäderfä som hålls på ströbädd

Tabell 6. Rekommendationer för lufttemperatur, relativ luftfuktighet och ventilations-
behov enligt Svensk Standard.

Djurvikt Lufttemp. Relativ Minvent. Maxvent.
(kg) (°C) luftfuktighet, % (m3/höna och h) (m3/höna och h)

1,5 20 70 0,64 4,9
2,0 20 70 0,77 5,9

Hygiengräns där besökare byter skor och
överdragskläder.
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direkt utspädande effekt på koncentratio-
nen. Halten av koldioxid i djurstallar ger
därför ett mått på ventilationsflödet i för-
hållande till djurtätheten, liksom viss infor-
mation om luftens allmänna hygieniska
kvalitet. 

Koldioxidhalten är dimensionerande för
minimiventilationen. Tidigare var det luf-
tens relativa fuktighet som styrde behovet
av minimiventilationen. Att ventilera efter
koldioxidhalten i stallet medför ett större
ventilationsbehov än tidigare, vilket i sin
tur innebär att också välisolerade stallar
kommer att ha behov av extra värme vinter-
tid. Inte ens i välisolerade stallar för golv-
höns räcker djurens egen värme till för att
upprätthålla stallets värmebalans vid ute-
temperaturer lägre än –10 °C. Vid sämre
isolering blir värmeförlusterna större och
uppvärmningsbehovet ökar. Ammoniak
produceras vid all hantering av gödsel och
urin i alla typer av djurstallar. Koncentra-
tionen av ammoniak är i allmänhet högst
under vintern, eftersom stallarnas ventila-
tionsflöden då är lågt för att upprätthålla
den önskade temperaturnivån. Olika fakto-
rer påverkar avgivningen av ammoniak från
gödseln, t.ex. djurtäthet, ventilationsflöde,
temperatur, gödselns fukthalt, pH-värde,
m.m. Produktionen av ammoniak är natur-
ligt lägre från fjäderfägödsel än från andra
djurs gödsel, och om man lyckas hålla göd-
seln torr kan man få ner ammoniak-
avgången till mycket låga nivåer. Daglig

utgödsling i stället för lagring i gödselbing-
ar reducerar också mängden ammoniak i
stallet. 

Luftfuktighet
Även om stalluftens relativa fuktighet inte
avgör ventilationsbehovet, ska den alltid
beaktas vid klimatstyrning i fjäderfästallar
där djuren hålls på ströbädd. Orsaken är att
luftfuktigheten i hög grad påverkar ströbäd-
dens fukthalt och hygien och därmed indi-
rekt risken för koccidios. Även avgivningen
av ammoniak från ströbäddar påverkas och
det kan vara motiverat att sänka luftfuktig-
heten genom ökad ventilation för att hålla
ströbäddarna i god kondition. Vintertid kan
detta innebära ett behov av ökad värmetill-
försel. Det kan därför vara nödvändigt att
justera ventilationen och värme med hän-
syn till både temperatur och luftfuktighet.
Denna reglering måste ske samordnat. 

Krav på ventilationssystem
Följande krav ska man ställa på ett ventila-
tionssystem:
• Tilluft och frånluft ska kunna regleras för

olika ventilationsflöden.
• Regleringen ska vara driftsäker.
• Fläktar får inte ha störande bullernivå.
• Det ska finnas larm vid ventilationsav-

brott om stallet har fler än 2 000 djur.

Verandan är en uppskattad sluss mellan hus och bete.
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Neutraltrycksventilation
I hönshus för ekologiska höns finns det
någon form av öppningar så att hönsen kan
gå ut. I en stallbyggnad där djuren ska ha
möjlighet till utevistelse är neutraltrycks-
ventilationen den enda typ av ventilation
som kan användas. Används i stället en
undertrycksventilation finns det stor risk
för att det blir drag vid öppningarna vilket
medför att hönsen inte går ut.

Öppningarna bör vara så stora att luftflö-
det inte stryps. Blir luftrörelserna för snab-
ba uppfattas detta som drag. Öppningarna
till det fria ska förses med tillslutningsan-
ordningar och bör dessutom skyddas med
någon typ av över- och kringbyggnad som
förhindrar starkt solljus och stark vind där
hönsen ska passera.

Naturlig ventilation och värme
I små besättningar är det möjligt att använ-
da naturlig ventilation. Tyvärr finns det väl-
digt lite forskning gjort inom detta område
för den klimattyp vi har i stora delar av
Norden. Oftast är naturlig ventilation
manuellt reglerad vilket gör att stallmiljön
inte alltid blir den bästa. Det finns teknik
till att automatiskt styra naturlig ventilation
i andra typer av djurstallar och denna teknik
kan användas till hönsstallar. Ofta uppstår
ett värmeunderskott vintertid, beräknat på
de gällande dimensionerade utetemperatu-

rerna för de olika klimatzonerna. Tillsätts
inte värme finns det stor risk att luften i
stallet blir mycket dålig och att det blir fuk-
tigt. Fukten kan förstöra ströbädden. Höns-
en äter dessutom mer för att hålla värmen.
Vid små värmeeffektbehov är sandfyllda
kamrörskaminer lämpliga värmekällor.

Utevistelsen

Under vegetationsperioden ska hönsen
enligt det ekologiska regelverket kunna vis-
tas ute större delen av dagen, medan de
under den kalla årstiden får hållas inomhus.
Enligt regelverket får rastgårdens belägg-
ning inte vara högre än fyra hönor per kvad-
ratmeter rastgårdsyta i rotation. Det inne-
bär, att en inhägnad kan ha högre belägg-
ning, men då måste du ha möjlighet att byta
rastgård. Totalt sett ska rastgårdarna upp-
fylla kravet på högst fyra höns per kvadrat-
meter. 

Hönsens rastgård ska vara så stor att den
kan hållas gräsbevuxen. För att undvika
sjukdomar och övergödsling rekommende-
ras alternerande fållor så att hönsen då de
släpps ut varje vår kan erbjudas en fålla
som fått vila ett år. Det är också mycket
viktigt att rastgårdar och betesmarker ligger
på väldränerad mark. Bäst ur smittskydds-,
gödsel- och betessynpunkt är mobila sys-
tem som presenteras nedan. Det ska finnas
träd, buskar eller annan hög växtlighet som
ger hönsen skugga och skydd mot rovfåglar

Grus och sand närmast huset, skydd för hönsen att gå till samt möjlighet att växla fållor
är viktigt att tänka på när man planerar hönsens utevistelse.



40

och regn. Små träd och buskar kan med för-
del planteras i flyttbara lådor som får flytta
med när hönsen byter fålla. Sandbadet ska
vara vindskyddat och läggas under tak i
rastgården. Luckan eller dörren ut får inte
vara för liten. Då kan en höna ställa sig i
dörrhålet och hindra flera andra från att gå
ut. Det får inte heller vara drag i dörrhålet –
då går ingen höna dit.

Hönsen uppehåller sig helst nära hönshu-
set när de är ute vilket gör att den ytan slits
mycket och de blir leriga om fötterna och
drar med sig smuts in. En dränerad bädd av
sand, grus eller en trätrall närmast huset gör
det lättare att hålla rent. När smittrycket
ökar eller mellan hönsomgångar kan man
byta ut ytbeläggningen. Tak och väggar
eller vindskydd närmast ytterväggen funge-
rar som en klimatsluss och gör att hönsen
går ut i friska luften även när det är halv-
dant väder. 

Vid ett permanent hönshus kan rastgår-
darna antingen stängslas in av fasta stängsel
eller flyttbara elektriska stängsel. För att lät-
tare kunna komma fram med redskap o.dyl.
vid omläggningsarbete kan ett fast yttre
stängsel kombineras med ett flyttbart stäng-
sel mellan de alternerande rastfållorna.

Utevistelse ökar risken för att hönsen
kommer i kontakt med smittämnen. Det
man först tänker på är salmonella, som kan
överföras från småfåglar, råttor och möss,
genom att hönsen har kontakt med djuren
eller deras träck. 

Salmonellasmitta på hönsen är mycket
allvarligt och leder till utslaktning och
sanering. Det är därför mycket viktigt att se
till att smittbärare inte lockas till hönsgår-
den. Utfodring får aldrig ske utomhus! 

Inhysningssystem
Huvudprinciperna är att hönshuset kan
inredas med envåningssystem eller med
flervåningssystem. Tips på lösningar för
envåningssystem kan du hitta i boken
Stallar för äggproduktion. Höns på golv –
lågbeläggningssystem av Kristina Ascárd
och Eva von Wachenfelt (i serien
Systemlösningar för jordbrukets drifts-
byggnader, JBT, Alnarp). För flervånings-
system finns det många varianter att välja
mellan. Några av dem kräver hög takhöjd. I
flervåningssystemen kan hönsen själva
välja vilket plan, eller vilken våning, de vill

vistas på. Under varje våning finns det göd-
selmattor så att hönsen inte smutsar ned
varandra. Innan du väljer vilket system du
vill ha bör du besöka äggproducenter med
olika inhysningssystem så att du kan få en
bild av hur systemen fungerar. 

Vill du ha en småskalig äggproduktion
kan du hitta tips i böcker riktade till hobby-
hönsägare. En sådan bok är Naturligare
hönsskötsel av Detlef Fölsch och Kristina
Odén. 

Det större hönshuset
Några olika lösningar för hönshus med
envåningssystem visas i ritningarna på föl-
jande sidor. Ströbädden utgör minst 1/3 av
golvytan och huset är försett med ett dräne-
rande golv (det står gödselbinge i skissen).
Sittpinnarna placeras över gödselbingen,
liksom mat och vatten. För värpredena är
olika placeringar tänkbara: mitt i huset eller
längs en särskild ägginsamlingsgång.
Ritningarna visar också hur man kan place-
ra förrum och foderförvaring.

Vi visar också några schematiska bilder
över några på marknaden förekommande

Inredning i envåningssystem.

Inredning i flervåningssystem.
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flervåningssystem. Du kan hålla ett större
antal höns per kvadratmeter byggnadsyta
om du har ett flervåningssystem än om hön-
sen bara ska vistas i ett plan. Det kan vara
positivt för den som bygger ett helt nytt
hönshus. 

Det lilla hönshuset 
Till den mindre hönsflocken kan man enkelt
inreda befintliga byggnader så att det blir
trivsamt för hönsen. Det är lämpligt att följa

samma principer som för det större hönshu-
set, med golvytan uppdelad på ströbädd och
gödselbinge med sittpinnar ovanför.
Värpreden kan placeras efter väggarna
enligt figuren ovan. Här används en traditio-
nell ”hönslucka” som utgång till ca 100
höns. Det vore bättre med en bredare utgång
eller flera små luckor.

Mobila hönshus
Mobil hönsskötsel innebär att man under
växtsäsongen regelbundet flyttar hönshuset,
så att djuren ständigt får tillgång till nytt och
parasitfritt bete. Mobila hönshus har länge
förekommit i småskalig hönshållning i län-
der med mildare vintertemperaturer än här i
Norden. Under de senaste åren har dock
intresset för ett fungerande ekologiskt sam-
spel på gården i kombination med rationell
ekologisk hönshållning lett till en utveckling
av mobila vinterbonade hönshus. Hos Kjell
Sjelin utanför Uppsala finns flera mobila
hus som vardera rymmer 100–200 höns.
Husen är försedda med en förgård med
skyddande tak och sammanbyggda med enHönshus för den mindre besättningen.

Utgång för hönsenFönster Fönster

Dörr

1200

4200

6300

24
50
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50
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B
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C

F G

D

L

A = Hel havre
B = Hel vete
C = 24 st reden 300 x 300 x 300
D = Sandbad med saltsten
E = Salladsbar
F = Mattråg med sittpinnar

G = Hel eller krossad korn
H = Fiskmjöl
I = Snäckskal
J = Fil
K = Vatten
L = Gödselbinge med nät, 5 st sittpinnar

Exempel på inredningens placering i mindre hönshus.
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nätövertäckt gård. På sommarhalvåret flyt-
tas de regelbundet med hjälp av traktor på en
betesvall, så att hönsen ständigt har tillgång
till friskt bete. Under vinterhalvåret dras
husen hem till gården där belysning och
eventuell tillskottsvärme lätt kan anslutas.
En liknande hönshållning med hus för 100
höns har även utvecklats hos familjen
Forslund utanför Norrtälje.

Vid Ekhaga försöksgård, Uppsala, har det
byggts ett par olika modeller av mindre
flyttbara hönsvagnar. Modell Lilla Vallby
rymmer upp till 60 höns och är byggd på en
vanlig flakvagn (se skissen nedan.) Hönsen
går in och ut på ramper under vagnen, äggen
plockas utifrån och fodret ges i stora behål-

lare inne i vagnen. Vagnen, som omgärdas
av ett eller flera elektriska nätstängsel (typ
flexinät), har prövats i flera olika miljöer
och fungerat mycket tillfredsställande för
både djuren och skötaren. En nackdel med
att rastgården inte är övertäckt är att hönsen
kan bli lättfångade byten för duvhöken.
Övriga rovdjur gör sig inte besvär så länge
man ser till att elförsörjningen till stängslet
är väl fungerande. Förutom Lilla Vallby
modellen har det även byggts tre mindre
hönsvagnar med plats för upp till 40 höns.
Dessa är byggda på lätta moderna häst-
vagnschassin och flyttas för hand eller med
hjälp av häst eller traktor. Hönsvagnarna vid
Ekhaga är inte vinterbonade, utan har
använts under april – oktober. Därefter har
hönsen flyttats in i de stationära hönshusen.
För framtiden planerar man att vintertid
flytta in både höns och vagnar i ett stort
växthus på gården. Växthuset byggs i
anslutning till en gårdsbyggnad vilket
underlättar för el- och vattenförsörjning vin-
tertid. Under vinterhalvåret ska hönsen
gödsla och sprätta i växthusbotten och där-
med bädda för en bra säsong för gurkor och
tomater, som drivs upp när hönsen åter flyt-
tar ut i fält på våren.

Takfönster, korr. plast

Nätlucka för ut- och ingång

Värpreden

Foderautomat

Vattentank

Två vattenkoppar

Foderautomat

Sittpinnar över
nätllucka

Fodertråg på stativ

Kutterspån på
golv och  i
värpreden

Vatten

Skiss över hönsvagn
modell L:a Vallby. 
(Från Ciszuk och Sjelin 1996)

Mobilt hönshus hos Kejll och Ylva Sjelin
utanför Uppsala.
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Hönshus för ca 500 ekologiska höns.
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Hönshus med två avdelningar som vardera rymmer ca 200 höns.
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Hönshus med två avdelningar som vardera rymmer ca 500 höns.

* Måttet kan variera beroende på värpredesfabrikat 1 000–1 450
** Måttet kan variera beroende på val av konstruktion och fabrikat
*** Måttet är beroende på längd av värpredessektion och antal
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I det ekologiska regelverket föreskrivs att
ekologisk djurhållning bör ske med djur
som är födda och uppväxta på den gård där
de sedan ska producera. För värphöns har
det tidigare funnits en möjlighet att köpa in
konventionellt uppfödda unghöns om man
inte haft möjlighet att föda upp sina egna
unghöns, eller om ekologiskt uppfödda
unghöns inte har funnits att tillgå. Från års-
skiftet 2005–2006 upphör möjligheten att
köpa in helt konventionella unghöns. Från
den 1 januari 2006 ska kycklingarna och
unghönsen ha utfodrats med ett ekologiskt
foder och uppfödaren ska ha följt det som
gäller veterinära bestämmelser för djur i
ekologisk produktion om kycklingarna ska
bli ekologiska värphönor. Övriga regler för
uppfödningen är inte fastställda när detta
skrivs (hösten 2005).

Det viktiga är att hönsen är uppfödda så
att de är väl förberedda på den tillvaro de
möter på din gård. Det system de föds upp
i ska vara så likt ditt system dom möjligt.
Köper du värpfärdiga unghöns måste du
försäkra dig om det, det är en viktig åtgärd
för en väl fungerande äggproduktion.  

Har du en småskalig produktion kan
egen rekrytering eller kläckning på den
egna gården vara en möjlighet. Det är en
slags resurshushållning och en djuretisk
åtgärd som besparar hönsen långa och dyr-
bara transporter. Risken att olika smittor
sprids mellan besättningar minskar också
om man föder upp sina egna djur.
Observera dock att det alltid finns en risk
att vuxna höns smittar kycklingarna. Den
byggnad du använder för att föda upp kyck-
lingarna bör därför vara placerad på en
annan gård än den du har ditt hönshus på.

Äggkläckning i praktiken
Kläckning sker antingen i en kläckmaskin
eller med hjälp av ruvvilliga hönor.
Kläckmaskiner finns i flera olika modeller,
alltifrån det enkla hemmabygget till helau-
tomatiska maskiner för stordriftsförhållan-
den. Ägg som ska kläckas ska vara hela,
rena och normalstora. De kan lagras upp till
12–14 dagar i ett utrymme vid +12° och
luftfuktigheten 50–60 procent. Det är vik-

tigt att äggen lagras med spetsen nedåt i 45°
lutning. Detta sker enkelt genom att förvara
äggen i 30-äggsbrickor som ställs på en
vippbräda. En stapel på upp till sex
äggbrickor går snabbt och lätt att vippa
över äggen en gång per dag under lagrings-
tiden. Vändningen av äggen förhindrar att
embryot flyter upp mot skalhinnan där det
kan fastna och bli förstört. Om man köper
in ägg utifrån bör man tänka på att låta
äggen vila ett dygn innan de läggs in i
kläckmaskinen. Vid transport av ägg blir
äggulan omskakad och kycklingembryot
behöver lite tid på sig att komma i rätt läge
ovanpå äggulan.

Hönsägg ruvas i 21 dagar. Temperaturen
i kläckmaskinen ska vara 37–38 °C och den
relativa luftfuktigheten ca 60 procent.
Kläckmaskinen bör stå luftigt och i ett rum
med jämn dygnstemperatur. Äggen ruvas
med den breda änden upp, precis som vid
lagringen, och behöver vändas minst 3
ggr/dygn. De stora automatiska maskinerna
vänder en gång i timmen. Då äggen ruvats i
18 dagar flyttas de över till en kläckback i
samma maskin eller till en särskild kläck-
are, och ska sedan ligga helt stilla. Luft-
fuktigheten höjs då vanligen till 70–90 pro-
cent. För hög luftfuktighet bidrar till en
minskad luftblåsa i ägget och kan leda till
syrebrist för kycklingen. Luftblåsan bör
utgöra ca 1/3 av ägget. 

När kycklingarna kläckts bör man vänta
en dag med att ta ut dem så att de med
säkerhet är helt torra. Värmebehovet är stort
för den nyfödde. Den har matsäck för tre
dagar genom att resterna av näringsämnena
i äggulan dras in i buken före kläckning.

UPPFÖDNING

Vippbräda för lagring av avelsägg.
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Lysning av äggen
För att kontrollera befruktningen kan man
efter ca en veckas ruvning genomlysa
äggen. Lysning sker i ett mörkt rum med
hjälp av en s.k. äggprovarlampa som är
konstruerad så att ljuset riktas in i ägget.
Obefruktade ägg är helt genomskinliga
medan ett befruktat ägg har ett spindellik-
nande nätverk av blodkärl till fostret.

Ju senare man genomlyser äggen desto
mera ser man av fostret och hur det rör sig
i ägget. Obefruktade och döda ägg tas
givetvis bort. Döda foster ter sig som en liv-
lös klump eller som en karaktäristisk blod-
ring runt det inre av ägget. Vanligen lyser
man äggen på 18:e dagen i samband med
att man flyttar äggen från ruvaren till kläck-
aren.

Könssortering
Vid de stora kläckerierna sker könssorte-
ring av de nykläckta kycklingarna. Tupp-
kycklingarna destrueras direkt eftersom det
inte är ekonomiskt lönsamt att föda upp
dem till köttdjur. Könssorteringen sker
genom besiktning av kycklingens könspa-
pill i kloaken och görs främst av japaner
som specialutbildats i sitt hemland. Vissa
hybrider och raser nedärver könsvis olika
färger och kan då lätt sorteras också av en
person utan specialutbildning. Med detta
undviker man också de skador som kan
uppstå i samband med den traditionella
könssorteringen.

Vaccinering
Innan kycklingen lämnar kläckeriet blir den
vaccinerad mot hönsförlamning, s.k.
Mareks sjukdom. Hönsförlamning är van-
ligt förekommande och det är inte tillrådligt
att föda upp hybridkycklingar som inte är
vaccinerade. Bland hobbyhönsen förekom-
mer hönsförlamning men är inte så utbredd
att vaccination är motiverad. I stället ägnar
man sig åt resistensavel, eftersom benägen-
heten att få hönsförlamning är genetiskt
betingad.

Kläckning med hjälp av ruvhöns
De vanliga värphönshybriderna har genom
det långtgående avelsarbetet som prioriterat
en hög äggläggningsförmåga och hög fo-
deromvandlingsförmåga till viss del förlo-
rat förmågan att ruva, kläcka och ta hand
om kycklingar. Beteendet saknas inte, men
driften att ruva är inte lika stark, så hydbrid-
hönan kanske inte ligger lika länge på
äggen. Däremot finns det en rad lantraser,

5

10

15

19

Luftblåsans storlek i ägget efter 5, 10, 15
och 19 dagars ruvning vid normal fuktig-
het i maskinen.

Befruktat ägg efter 6
respektive 14 dagars
ruvning.



48

rashöns och korsningshöns som fortfarande
har kvar ett mycket gott ruvbeteende. I
begreppet ruvningsförmåga ingår inte
enbart kläckandet av kycklingar, utan även
förmågan att ge social fostran och överföra
kunskaper från moder till unge. Detta är av
stort värde för kycklingarnas vidare utveck-
ling. Dessutom sparas en hel del kilowatt
om kycklingarnas stora värmebehov under
de första levnadsmånaderna kan tillgodoses
av en höna istället för med tillskottsvärme i
lokalen. 

En ruvlysten höna är oftast en flexibel
mamma, som gärna tar hand om fler kyck-
lingar än sina egna. Hon behöver inte ens
ha kläckt någon kyckling själv, en riktigt
”sur” höna kan villigt ta emot ett tjugotal
maskinkläckta kycklingar. En bra ruvhöna
kan ruva fram tre kullar under sommarhalv-
året och kan därför vara av värde för den
mindre hönsbesättningen. En ruvvillig höna
bör få ruva i lugn och ro och inte bli störd
av andra höns. Se till att hon får mat och
vatten på bekvämt avstånd så klarar hon i
övrigt ruvning och kläckning utan ingripan-
de. Det är viktigt att redet är rent, torrt och
fritt från ohyra. Vill man komplettera kyck-
lingflocken kan man under det första dyg-
net stoppa under flera jämngamla kyckling-
ar till hönan. Hönan sköter om kullen i
ungefär 8 veckor och brukar sedan vanligen
börja värpa igen. Kycklingarna är då så
pass stora att de klarar sig gott på egen
hand.

Uppfödning från kyckling till 
värpfärdig höna
Att själv införskaffa och föda upp sina bli-
vande värphöns verkar för många vara ett
både svårt och vanskligt tilltag. Har man
ingen tidigare erfarenhet av fjäderfä kan det
vara bra att börja med att köpa in unghöns,
men den som har lite vana och intresse kan
föda upp sina egna värphöns. Det viktiga är
att man känner till kycklingens behov av
värme och foder och har tid att titta till dem
samt att man är ytterst noggrann med att
hålla rent och torrt i ströbädden. Man bör
dock vara medveten om att avelsmaterialen
ständigt förnyas och olika kycklingom-
gångar kan bete sig och reagera olika även
om skötseln och miljön till synes är den-
samma från gång till gång. Avelsarbetet
med de flesta hybridmärkena omfattar hit-
tills inte socialt beteende, utan inriktas helt

på produktionskriterierna, vilket inte hind-
rar att också beteendeegenskaper kan för-
ändras.

Renlighet är grundläggande för en lyck-
ad uppfödning. En vattenläcka i ströbädden
medför direkt en grogrund för snabb till-
växt av koccidier. Koccidier är tarmparasi-
ter som vid en kombination av fukt, värme
och smuts snabbt förökar sig. Koccidierna
angriper kycklingens mag-tarmkanal.
Följden blir snabb uttorkning och dålig
matlust och djuren ser hängiga och ruggiga
ut. Förloppet går vanligen mycket fort och
kan orsaka massdöd i kycklingflocken. Det
är av yttersta vikt att vid symtom snabbt
sätta in behandling. Det finns receptbelagda
preparat och ett gott råd är att se till att ha
medicin hemma före uppfödningsstarten.
Rådgör med veterinär!

Den nykläckta kycklingen har till en bör-
jan ett stort värmebehov. Under de första
3–4 dagarna bör temperaturen vara 33–34
grader. Den kan sedan sänkas successivt
med ungefär en grad om dagen tills man
nått normal rumstemperatur. Vid ca 6 veck-
ors ålder behövs normalt inget extra värme-
tillskott. Värmebehovet varierar mellan
olika kycklingars livskraft, temperament
och befjädringshastighet. Kycklingar som
tas om hand av en ruvhöna behöver under
normala förhållanden ingen tillskottsvärme.

Kycklinguppfödning kan ske på flera
olika sätt beroende på vilka byggnader man
har tillgång till och storleken på den framti-
da hönshållningen. Oavsett uppfödnings-
form är en förutsättning för att man ska
lyckas att man tar sig tid att se till kyckling-
arna omsorgsfullt, så att man snabbt upp-
täcker om någonting inte står rätt till.

För den småskaliga hönshållningen är
det lämpligt att inhysa kycklingarna i en
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dragfri lokal med normal rumstemperatur
där man kan skärma av ett mindre utrymme
till en början. En väl beprövad metod är att
sammanfoga masonit till en ring med ca 60
cm höjd. Från taket eller ett stativ hänger
man sedan strålvärmare, t.ex. grislampor så
att det under lamporna till en början blir
minst 33° varmt. Vanligen är det lagom med
en lampa för ungefär 50–100 kycklingar.
Det är givetvis viktigt att alla kycklingarna
ryms under lamporna utan att ligga på
varandra. Det kan vara lämpligt att inte ha
mer än 300 kycklingar i masonitringen. Vill
man föda upp större mängder är det mera
tillrådligt att ordna flera grupper än att ha
en enda stor flock. Värmen regleras genom
att man efter hand höjer upp lamporna från
golvet. Ett gott råd, om man är osäker på
temperaturen, är att se hur kycklingarna är
fördelade under lamporna. Ligger alla
kycklingarna tätt intill varandra är det för
kallt och om de flämtande befinner sig
längs masonitens väggar är det för varmt.
Lagom är temperaturen när kycklingarna är
jämnt utspridda i utrymmet under lampan.
Ett annat tecken på om det är för kallt är att
det samlas fasttorkad avföring som en
klump runt kycklingarnas kloak.

Lämpligt strömedel är kutterspån eller
hackad halm. Om man använder kutterspån
ska man se upp med impregnerat virke som
kan ge upphov till förgiftningssymtom. Det
händer också att kycklingarna plockar i sig
träflisor vilket kan vara negativt ur mat-
smältningssynpunkt.

För att få en bra start i livet är det viktigt
att kycklingarna snabbt kan finna mat och
vatten så snart som möjligt. Man ska därför
se till att ha god tillgång på fodertråg och
vattenskålar eller nipplar och att dessa är
lätta att hitta för kycklingarna. Lägg gärna
ut tidningar under värmelampan och strö på
lite foder på dessa under de fem första dyg-
nen. Se också till att ställa vattenskålen
nära, så att kycklingarna hittar den lätt. En
bra belysning under de första 3–4 veckorna
underlättar också för kycklingarna att hitta
föda. Större kycklinguppfödare rekommen-
derar att man sedan sänker ljusintensiteten
för att inte kycklingarna ska stressas och
börja picka på varandra. Uppfödning av en
mindre flock på ett par hundra djur är däre-
mot vanligen inte lika känslig för det natur-
liga solljuset. Det är viktigt att hönsen som
ska ha dagsljus som vuxna också växer upp
med tillgång till naturligt ljus. Stora kyck-

lingflockar brukar efter de första tre veck-
orna med 15–20 timmars ljus sedan få till-
gång till 8 timmars ljus. Ljuset ökas igen då
hönsen börjar värpa vid 18–20 veckors
ålder. Lämpligen ökar man ljuslängden
med en halvtimme i veckan tills man är
uppe i 16 timmars ljus.

Givetvis måste kycklingarna få tillräck-
ligt med utrymme efter hand som de växer
till sig. Det är bra om de också kan få till-
gång till parasitfri gräsbevuxen utevistelse
vid 10 veckors ålder. Man ska också
komma ihåg att inte blanda kycklingar i
olika åldrar, eftersom äldre kycklingar van-
ligen inte alls är några snälla kamrater mot
de mindre. Att blanda uppfödningsomgång-
ar innebär dessutom större smittrisker. 

När kycklingarna har blivit 12–14 veck-
or gamla är det vanligt att man vaccinerar
dem mot AE (Aviär encephalomyelit, en
smittsam hjärn- och ryggmärgsinflamma-
tion) med ett vaccin som ges direkt i dricks-
vattnet. I regel är dock den medfödda
immuniteten tillräcklig om föräldradjuren
är vaccinerade. Rådgör med uppfödaren vid
inköp av kycklingar utifrån.

Redan för den lilla kycklingen är det
naturligt att sitta på pinne och man ska se
till att kycklingarna har tillgång till något
att sitta på. I början kan man lösa det genom
att sätta in en lång eller flera kortare bräder
med en tvärslå i var ände. Brädan bör vara
ungefär 1 dm hög och några cm bred.
Riktiga sittpinnar kan erbjudas vid ett par
månaders ålder. Erfarenheter från uppföd-
ning av tyngre värphönssorter har visat att
tidig användning av sittpinnar kan ge upp-
hov till bröstbensdeformationer. För sådana
djur kan man därför vänta med sittpinnar
till ca 10 veckors ålder. Fördelen med tidig
”sitta på pinne-träning” är att man får en
renare ströbädd, eftersom den största delen
av avföringen avges nattetid då kycklingar-
na sitter uppflugna, och att kycklingen
tidigt lär sig att röra sig uppåt så att hon vid
äggläggningens början hittar till redet och
inte värper på golvet. Med väl fostrade
kycklingar fungerar produktionen mycket
smidigare!

Foder
De första sex veckorna utfodras kycklingar-
na med ett startfoder. Det finns konventio-
nella sådana att köpa färdiga i foderhan-
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deln. Man kan också själv blanda och mala
ett näringsriktigt foder (se tabellen ovan)
Från sex veckors ålder fram till ca 18 veck-
or utfodras ungdjuren med tillväxtfoder
som har ett något lägre energi och protein-
innehåll än startfodret. Vid Ekhaga försöks-
gård, Sveriges Lantbruksuniversitet, har
flera kycklingomgångar i storleksordningen

100–200 djur, utfodrats med hemmablandat
startfoder fram till 8 veckors ålder då de
samtidigt erbjöds menyn Fritt foderval med
hel spannmål och fiskmjöl. Vid 12 veckors
ålder rörde inte kycklingarna startfodret
längre utan valde helt att själva komponera
sin foderstat. 

Startfoder till kycklingar vid Ekhaga försöksgård.

Massa, Råprotein, Metionin, Lysin, Energi,
kg kg g g MJ

Havre/ärtor 65/35 60 9,7 130 529 720
Vete 28 3,1 46 84 364
Köttmjöl 7,5 4,5 63 230 90
Foderkalk 0,8
Dikalcium-fostat 1,5
Koksalt 0,2
Vitaminer och spårämnen1) 1,0
Sojaolja 1,0

Summa        100,0 17,3 239 843 1 205

1) Premix från Kvarnbyfoder AB.
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Allmänt hälsoläge
Jämfört med övriga europeiska länder är
hälsoläget i Sverige och övriga Norden
mycket gott. Även om den svenska äggpro-
duktionen till allra största delen baserar sig
på importerat djurmaterial så har det goda
hälsoläget uppnåtts genom importrestrik-
tioner och karantänsbestämmelser. Den
gynnsamma situationen grundar sig på att
vi har ett allmänt lågt tryck av infektions-
ämnen. Den svenska fjäderfähållningen
kännetecknas också av en mycket restriktiv
användning av antibiotika, som inte
används som tillväxtbefrämjande substans
eller som förebyggande medel för att mot-
verka de negativa effekterna av en dålig
miljö eller skötsel.

Hälsokontrollprogram
Liksom för nöt, får och svin har det utarbe-
tats ett hälsokontrollprogram för fjäderfä.
Hälsokontrollen inriktas på avelsdjuren,
eftersom det är svårt att kontrollera och ta
prov från avelsägg och daggamla kyckling-
ar. Kontrollprogrammet är brett och inne-
fattar både test av en rad sjukdomar och sär-
skilda hygienregler. Alla avelsflockar testas
före och runt värpstart och därefter var 12:e
vecka. Ett annan förebyggande hälsoåtgärd
är den s.k. salmonellakontrollen som inne-
bär provtagning för olika salmonellatyper
och som berättigar till ersättning då djur
måste slås ut till följd av positiva salmonel-
laprover. Den består av både en obligatorisk
och en frivillig kontroll. Den obligatoriska
omfattar alla som säljer ägg, undantaget de
som endast säljer direkt till konsument.
Dessutom omfattas alla besättningar med
mer än 200 höns, oavsett hur äggen säljs.
Den frivilliga kontrollen består utöver prov-
tagningen också av ett särskilt smittskydds-
program. Upplysning om salmonellakont-
rollen kan du få från din länsveterinär.

De vanligaste dödsorsakerna hos värp-
höns numera är s.k. produktionssjukdomar
som äggledarinflammation och kanniba-
lism samt förekomst av vissa tumörer.
Erfarenheter från stora intensiva besättning-
ar med frigående höns har visat att inre och
yttre parasiter, som koccidier och kvalster,
kan ge upphov till betydande hälsoproblem.

Även om den svenska hönshållningen
karaktäriseras av ett gott hälsoläge före-
kommer förstås en mängd sjukdomar som
kan angripa våra fjäderfän. Det här avsnit-
tet tar upp de vanligast förekommande
sjukdomarna som kan medföra allvarliga
ekonomiska problem för äggproduktionen.
Boken ”Friska fjäderfän för yrkesuppföd-
ning och hobby” av Björn Hedman,
”Fjäderfänas hälsovård” av Nils Olof
Lindgren eller SVA:s kompendium om fjä-
derfäsjukdomar kan vara bra att ha.

Noggrann hygien
Den bästa förutsättningen för att hålla fris-
ka höns är en noggrann hygien. Före insätt-
ning av nya djur ska hönshuset och all
inredning noga rengöras och desinficeras.
Om man håller djurgrupper av olika åldrar
bör det ske i skilda utrymmen för att mins-
ka spridningen av en eventuell smitta. En
annan viktig åtgärd för att förebygga sjuk-
domar är att se till att hönsen får stark mot-
ståndskraft genom att de får rätt foder, rent
vatten, dragfria hus, bra sittpinnar och en
inredning som hönsen inte kan skada sig
på.

Produktionssjukdomar
Äggledarinflammation, salpingit, är en
sjukdom som främst drabbar äldre högpro-
ducerande värphöns. Det är en av de vanli-
gaste dödsorsakerna inom äggproduktio-
nen. Sjukdomen kan ha ett akut eller ett
kroniskt förlopp. Vid det akuta förloppet
kan hönan dö utan att ha visat några sym-
tom. Vid den kroniska varianten ses avmag-
ring och flytningar från kloaken. Äggledar-
inflammation orsakas av stafylokocker,
streptokocker och kolibakter och smittan
kan överföras vid äggläggning i smutsiga
värpreden. En annan smittväg kan vara att
hönorna blir hackade i kloaken när kloak-
slemhinnan exponeras strax efter värpning.
Risken för detta är stor för hönor som vär-
per utanför redena. Äggledarinflammation
blir direkt dödlig när den ger upphov till
inflammation i bukhinnan och buken blir
varig och uppsvälld. Det finns anledning att
tro att sjukdomen kan vara stressbetingad,
vilket motiverar en noggrann genomgång

SJUKDOMAR
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av miljö, foder och vattenkvalitet om frekv-
ensen dödsfall till följd av äggledarinflam-
mation är hög i en besättning. Ingen medi-
cinsk behandling är aktuell, utan drabbade
hönor bör avlivas. 

Fjäderplockning kan innebära allt från
att en höna plockar lite försiktigt i en annan
hönas fjäderskrud till att fjädrarna dras ut.
Fjäderplockning har sällan bara en grundor-
sak, utan oftast samverkar flera orsaker till
att problemet uppstår. Om fjäderplockning
uppstår får man noga försöka reda ut vilka
eventuella brister det kan finnas i besätt-
ningen. Den utlösande faktorn kan vara
brister i fodrets sammansättning, saltbrist
eller plötsligt förändrade ljusförhållanden.
Det bästa sättet att förhindra beteendestör-
ningar hos höns är att erbjuda djuren en
meningsfull tillvaro i en djurriktig och
intressant miljö i kombination med ett väl-
balanserat foder. Fjäderplockningen kan
leda till blödningar i skinnet som lockar
andra fjäderfän att hacka mot blödningen.
Fjäderplockning, hackning och kanniba-
lism är olika typer av problembeteenden,
men hackning och kannibalism kan uppstå
till följd av grav fjäderplockning.

Hackning och kannibalism är beteende-
störningar som tack och lov är mindre van-
lig i dag än för bara 5–10 år sedan.
Hackning kan utföras på olika sätt och ha
olika orsaker, men ofta beror hackningen på
att fjäderfäna konkurrerar om olika resur-
ser. Den allvarligaste typen av hackning är
den som utvecklas till kannibalism. Kanni-
balism kan utvecklas från kloakhackning
och tyvärr kan det inträffa redan under upp-
värpningen då hönsen ju redan är stressade
till följd av hormonomställningen. I sam-
band med värpningen exponeras slemhin-
nan i äggledaren och lockar till sig de andra
hönsens intresse och blir föremål för hack-
ning. Vid utbrott av allvarlig fjäderplock-
ning eller hackning/kannibalism bör man
dämpa belysningen i djurutrymmet under
en tid.

Yttre parasiter
Hos fjäderfä förekommer ofta någon form
av ohyra. Vissa parasiter är frilevande i stal-
larna och andra lever helt eller periodvis
direkt på djuren. Parasitisk ohyra hos fjä-
derfä är insekter eller spindeldjur. Insekt-
erna har tre benpar och tre kroppsavsnitt
som t.ex. fjäderätare, löss och loppor

medan spindeldjuren har fyra benpar och en
osegmenterad kropp som t.ex. kvalstren.

Fjäderätare
Fjäderätare (Knemidocoptes gallinae) till-
bringar hela sitt liv på värddjuret. De har tre
larvstadier, och utvecklingen från ägg till
vuxen tar 2–4 veckor. Fjäderätarna lever av
att äta på fjädrarna, vilket förstås ger upp-
hov till en ful och sliten fjäderdräkt hos
drabbade djur.

Hönslöss
Hönslöss (Menopon biseratum) är 1–3 mm
stora och grågröna eller gråbruna till fär-
gen. De påträffas främst runt kloaken men
kan även upptäckas i nacken och under
vingarna. Äggen är lätta att upptäcka som
vita, korniga sammangyttringar runt kloa-
kens hudnära fjädrar.

Fågelloppor
Fågelloppor (Ceratophyllos gallinae) är
inte så vanliga på tamfjäderfä utan finns
främst på vilda fåglar. De kan dock spridas
till tamfjäderfä och sätter sig då vanligen
runt ögonen och kammen på dessa.

Fotskabbskvalster
Fotskabbskvalster (Knemidocoptes mutans)
lever under fjällen (hornplåtarna) på hön-
sens ben och ger upphov till benskorv eller
s.k. kalkben. Fjällen reser sig och blir täck-
ta av ett kalkliknande lager som sedan
växer till som korniga klumpar. Benskorven
ger upphov till klåda och i långt gångna fall
till hälta. Du kan behandla drabbade höns
genom att upprepade gånger tvätta dem
med såplösning och därefter smörja in
deras ben med vaselin eller paraffinolja.

Röda hönskvalstret
Röda hönskvalstret (Dermanyssus gallinae)
är den mest spridda och fruktade ohyran
bland fjäderfä. Hönskvalstren är 0,3–1,0
mm stora och gråaktiga eller rödaktiga,
beroende på om de har sugit blod eller inte.
Kvalsteräggen läggs i skrymslen i väggar
och inredning, där de kläcks till larver, som
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sedan omvandlas till nymfer och börjar
suga blod. Generationstiden från ägg till
könsmoget kvalster är under optimala
betingelser bara en vecka.

Vanligtvis suger kvalstren blod på hön-
sen om natten, medan de håller sig dolda i
springor och vrår i hönshuset på dagen. Vid
varmt och fuktigt väder kan förökningen
ske explosionsartat och ställa till stort
lidande och till och med dödsfall i besätt-
ningen. 

Det vuxna kvalstret kan överleva i flera
månader utan näringstillförsel, vilket inne-
bär att det kan hålla sig vid liv länge också
i ett tomt hönshus. En invasion av höns-
kvalster är därför mycket besvärlig att
bekämpa. Det viktigt att se till att byggna-
der och inredning är konstruerade så, att det
finns få gömslen för kvalstren och att det är
lätt att ta isär inredningen för sanering.

Inre parasiter
De inre parasiterna är antingen encelliga
koccidier eller maskar av olika slag.

Koccidier
Koccidier är encelliga parasiter, som orsa-
kar inflammation i tarmslemhinnan, vilket
leder till sjukdomen koccidios. Vid akut
koccidios blir djurens allmäntillstånd all-
mänt nedsatt och de hänger med vingarna
och ser ”ruggiga” ut. Avföringen blir lös
och ofta blodig, och djuren riskerar att
snabbt avlida. Ett sjukdomsutbrott innebär
förutom lidande för djuren också risk för
allvarliga ekonomiska förluster.

Koccidier finns i stort sett överallt, där
det finns höns. Koccidierna förökar sig
mycket snabbt i en fuktig och smutsig strö-
bädd och kan orsaka akut massdöd bland
fjäderfän, speciellt bland kycklingarna. Vid
3–6 veckors ålder är kycklingarna som allra
känsligast. Vid ett normalt smittryck bygger
kycklingarna så småningom upp en naturlig
immunitet.

Det förekommer sju arter av koccidier,
vilket innebär att ett djurs immunitet i en
viss miljö förloras, när djuret flyttas till en
ny miljö med andra koccidiearter. Detta
inträffar ofta, när värpfärdiga unghöns säljs
och byter miljö. Bästa botemedlet mot koc-
cidios är att hålla så rent och torrt, att en
explosiv utveckling aldrig kan ske. Numera

används vaccin, som ges till livkycklingar-
na direkt i dricksvattnet hos unghönsuppfö-
daren.

Inälvsmaskar
De vanligaste inälvsmaskarna som drabbar
fjäderfän är spolmask, gapmask, hårmask
och springmask. Inälvsmask diagnostiseras
via träckprov på äldre djur eller via obduk-
tion.

Fjäderfän med mask kan få diarré, sluta
värpa och magra av. Maskarna kan t.o.m.
orsaka stopp i tarmen. Hos värphöns kan
spolmasken vid allvarliga angrepp i säll-
synta fall också ta sig upp i äggledaren och
kapsla in sig i ett ägg. Ur konsumentsyn-
punkt är detta naturligtvis olyckligt, även
om denna spolmask inte kan angripa män-
niskor.

Det bästa sättet att undvika svåra pro-
blem av inälvsmask är att sörja för en god
hygien i stallarna och rengöra noggrant
mellan varje omgång.  Du som håller dina
fjäderfän utomhus, måste du se till att ha en
god betesrotation för dem.

Virussjukdomar

Mareks sjukdom 
Mareks sjukdom eller hönsförlamning är en
mycket smittsam sjukdom, som orsakas av
ett herpesvirus. Viruset utsöndras i huden
på vuxna djur och påverkar djurens nerv-
system, som får tumörliknande förändring-
ar. Du upptäcker vanligen sjukdomen först
när djuren börjar tappa balansen och få
svårt att röra sig. Det är inte ovanligt att
hönans ena ben eller båda på ett karaktäris-
tiskt sätt spretar rätt ut från kroppen. Även
vingarna kan bli förlamade.

Förlamningen drabbar företrädesvis
kycklingar, när de är 6–10 veckor gamla.
Det är också vanligt att unghöns drabbas
strax innan de är värpfärdiga. Bland äldre
djur förekommer blott enstaka fall.

Mareks sjukdom anses obotlig. Drabba-
de fjäderfän bör avlivas så snart diagnosen
har fastställts.

Vid de stora kommersiella kyckling-
kläckerierna vaccineras alla hönskycklingar
när de är daggamla medan man under ras-
och hobbyförhållanden i stället har valt att
avla på genetiskt betingad motståndskraft
mot hönsförlamning.
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Aviär encephalomyelit
Aviär encephalomyelit, AE eller smittsam
hjärn- och ryggmärgsinflammation minskar
antalet befruktade ägg som kläcks och
infekterar kycklingarna under de första tre
levnadsveckorna. Symtom hos sjuka kyck-
lingar är allmän svaghet, balansrubbningar
och förlamningar i kombination med darr-
ningar i huvud, vingar och stjärt. Vuxna
djur som smittats har inga yttre sjukdoms-
symtom men uppvisar ofta en tydlig pro-
duktionssänkning och försämrad kläckbar-
het av avelsäggen.

Dödligheten är hög och många gånger
dör djuren av svält, eftersom kycklingarnas
förmåga att äta och dricka starkt försvagas.
Djur som drabbas bör avlivas, eftersom det
inte finns något läkemedel mot AE.

Sjukdomen förebyggs effektivt genom
att vaccinera ungdjur vid 12–14 veckors
ålder. Vaccinet ges direkt i deras dricksvat-
ten.

Infektiös bronkit
Infektiös bronkit, IB eller smittsam luft-
rörsinflammation orsakas av ett coronavi-
rus och drabbar bara tamhöns. Sjukdomen
är extremt smittsam. Den sprids både med
vinden och med människor och transporter,
som för med sig smittan mellan olika
besättningar.

Infektiös bronkit drabbar kycklingarnas
övre andningsvägar med försvårad and-
ning, nysningar och tårflöde. Foderleda och
dålig tillväxt hör vanligen också till. Hos
vuxna höns är symtomen knappt märkbara.

Infektion leder till betydande ekonomis-
ka förluster genom produktionssänkningar
på närmare 50 procent. Dessutom försäm-
ras både äggens skalstyrka och deras inre
kvalitet. Sjukdomen diagnostiseras genom
att odla virus från akut sjuka höns, som
avlivats och obducerats.

Kycklingar och unghöns måste vaccine-
ras under uppfödningen. Rekommenda-
tionen är att därefter vaccinera värphöns var
tionde vecka för att behålla immunskyddet
och undvika produktionsstörningar. Vacci-
net ges i dricksvattnet. Vid konstaterat
utbrott rekommenderas att slå ut hela
besättningen och sedan totalsanera innan
nya djur sätts in.

Leukos
Leukos är egentligen beteckningen på en
grupp tumörsjukdomar, som orsakas av
olika retrovirus. Den viktigaste smittvägen
är från föräldradjuret via kläckägget till
avkomman. Tumörbildningen gör att det
sjuka djuret magrar av och får en blek kam,
som skrumpnar. Dödligheten begränsas
oftast till högst 20 % av besättningen. För
en säker diagnos krävs obduktion av ett
smittat djur. Leukosen bekämpas genom att
hålla avelsbesättningarna leukosfria. Isolera
uppfödningen och vidta hygieniska åtgär-
der, så kan de efterföljande generationerna
hållas fria från sjukdomen.

Newcastlesjuka
Newcastlesjuka är en fruktad virussjuk-
dom, orsakad av paramyxovirus. Viruset
angriper både tamfjäderfä och flera vilda
fågelarter i alla åldrar. Newcastlesjuka är
liksom aviär influensa upptagen i epizooti-
lagen. Sjukdomsutbrott måste därför be-
kämpas genom utslaktning och avspärrning
för att hindra ytterligare smittspridning.

Newcastlesjuka finns i en akut och en
kronisk form. Symtomen på akut New-
castlesjuka hos fjäderfä är nedsatt allmän-
tillstånd, andningssvårigheter, grön avfö-
ring, nervösa symtom och balansstörningar.
Sjuka djur dör vanligen efter 1–2 dygn, och
dödligheten är ofta nära 100 %. Djur med
kronisk Newcastlesjuka påverkas främst
genom att äggproduktionen går ned eller
helt upphör.

I Sverige har sjukdomen endast konstate-
rats vid ett fåtal tillfällen.

Aviär influensa
Aviär influensa, AI eller hönspest kan drab-
ba alla fjäderfä. Det är en influensasjukdom
med infektion i luftvägarna. Djuren magrar
av på grund av förkylning och svårigheter
att äta. De drabbas också av sekundära
infektioner. Viruset kan förändra sig, och de
nya virustyperna kan ge epidemier.

Sjukdomen har aldrig diagnostiserats i
Sverige, men omfattande utbrott har drab-
bat fjäderfä i Nederländerna, Belgien,
Tyskland och flera asiatiska länder.

Aviär influensa behandlas inte, utan
drabbade djur måste enligt epizootilagen
avlivas.
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Infektiös laryngotracheit
Infektiös laryngotracheit, ILT är en mycket
smittsam sjukdom i andningsvägarna. Van-
liga symptom är snuva och hosta – ofta ser
man, att fåglarna andas med öppen näbb.
Kalkon och fasan får en mildare form av
sjukdomen. Sjukdomen är vanlig hos hob-
byhöns, men har bara dokumenterats hos
kommersiella höns i enstaka fall.

Bakteriesjukdomar
E-coli
E-coli är troligtvis den vanligaste orsaken
till bakteriella infektioner hos fjäderfä i
dag. Äggledarinflammationer, gulsäcks-
inflammation hos kyckling, luftvägsinfek-
tioner och andra lokala, sekundära infektio-
ner efter sårskador är vanligt. Koli-
infektioner är oftast ett resultat av att dju-
rens motståndskraft är nedsatt. Orsaken kan
vara andra infektioner, bristtillstånd hos
hönan, bristande kvalitet på luft, vatten,
foder eller bristande hygien. Vid koliinfek-
tioner måste åtgärder sättas in för att ta bort
grundorsaken till problemet. Antibiotika-
behandling har i regel kortvarig eller ingen
effekt.

Salmonella
Salmonellabakterier finns i över 2 000 olika
typer, men endast ett fåtal orsakar sjukdom
hos fjäderfä. Det är främst hönstyfusbakte-
rien, Salmonella pullorum-gallinarum, som
slår hårt mot tamhöns och andra hönsfåglar.
Salmonellans möjliga smittvägar till fjäder-
fä är t.ex. foder, vatten, strö, människor,
gnagare och vilda fåglar. Hos fjäderfä orsa-
kar salmonellabakterierna tarminfektioner
som hönstyfus, salmonellos hos kycklingar
och salmonella hos vuxna fjäderfän.
Fjäderfän kan vara smittbärare utan att själ-
va visa några sjukdomstecken. Salmonella-
smitta kan i sällsynta fall även förekomma i
hönsens äggstockar och äggledare och där-
med hamna i äggen. Livsmedel som ägg
och fågelkött som är infekterat med salmo-
nella kan överföra smittan till människor,
som drabbas av akuta mag-tarminfektioner.
Genom den obligatoriska salmonellakont-
rollen sker regelbundna analyser av träck-
prover av besättningar som är anslutna till
kontrollen.

Rödsjuka
Rödsjuka är en infektion som förekommer
sporadiskt hos fjäderfä i Sverige. Kalkon är
mycket mottaglig och drabbas då av akut
sjukdom med hög dödlighet. Hos värphöns
får sjukdomen oftast ett kroniskt förlopp
med skador på hjärtklaff, lever och mjälte
som följd. Det har dock förekommit dödlig-
het upp till 50 % hos värphöns. I de 20 röd-
sjukefall som har förekommit på svenska
värphöns under senare år har svin funnits
på samma gård och med stor sannolikhet
fungerat som smittkälla. Det går att vacci-
nera mot rödsjuka.

Fågeltuberkulos
Fågeltuberkulos är en infektionssjukdom
som orsakas av bakterien Mycobacterium
avium som främst sprids genom smittade
djurs avföring. Nedsmittade rastgårdar kan
vara smittförande i åratal, då bakterien har
en hög överlevnadsförmåga i det fria. Sjuka
djur drabbas av avmagring, blekhet, diarré,
hälta och dödsfall främst under vinterhalv-
året. Vid obduktion ser man att lever och
mjälte drabbats av gulvita stjärnformiga
härdar och runt tarmarna återfinns ärtstora,
runda utväxter. I dag förekommer sjukdo-
men endast i hobbybesättningar och bland
vilda fåglar.

Hönskolera
Hönskolera orsakas av bakterien
Pasteurella multocida. Bakterien kan orsa-
ka sjukdom hos flera fjäderfäslag och drab-
bar kalkoner värst. Fjäderfäna kan drabbas
av såväl lindriga, lokala infektioner som av
allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Alla
djur kan vara kroniska smittbärare, varför
man inte bör hålla olika djurslag tillsam-
mans.
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Slakten av konventionella värphöns sker i
dag efter en värpcykel, dvs. vid ca 70–75
veckors ålder. Det finns endast ett fåtal
kontrollslakterier som tar emot slakthöns,
vilket innebär att det endast är de större
besättningarna inom rimligt avstånd från
slakteriet som kan få de ”uttjänta” värphön-
sen slaktade. Man måste då vara ute i god
tid för att över huvud taget få hönsen slak-
tade – i princip innebär det att man måste
anmäla dem till slakt direkt när de anlänt
till gården. Det finns en möjlighet att anlita
mobila slakterier eller avlivningsanlägg-
ningar om det är långt till slakteriet. Det
förekommer också att hönsen gasas ihjäl
inne i stallet och att kropparna destrueras
istället för att de levande hönsen skickas på
slakt. Om ekologiska höns ska säljas som
KRAV-godkänt kött måste slakteriet vara
KRAV-godkänt.

Kontrollslakterier
Att ett slakteri är kontrollslakteri innebär att
köttet veterinärbesiktigas och att Livs-
medelsverket utför tillsyn på slakteriet. Det
finns både småskaliga, dvs. slakten omfat-
tar mindre än 150 000 fåglar per år, och
storskaliga slakterier som dessutom är EU-
anpassade.

Mindre slakterier
Ett alternativ för den som har en mindre
besättning är att själv slakta sina höns.
Enligt livsmedelslagen får man slakta upp
till 10 000 egna fjäderfän per år, men efter-
som köttet vid hemslakt inte är besiktigat
får det inte säljas annat än direkt till konsu-
ment på den egna gården, i gårdsbutik eller
vid torghandel i närmaste tätort. Man får
alltså inte sälja köttet till restauranger, stor-
kök, grossister eller butiker. Även om köttet
är undantaget besiktningstvång gäller för
övrigt de allmänna regler och föreskrifter
om lokalens utformning och inredning,
hantering av livsmedel, personalhygien,
samt egenkontrollprogram m.m. som regle-
ras i Livsmedelslagen. Kommunens miljö-
och hälsoskyddskontor har hand om tillsy-
nen. Det är ofta bra att ta kontakt med dem
redan på planeringsstadiet.

Husbehovsslakt
Om man för sitt eget husbehov slaktar t.ex.
utgallrade höns eller ungtuppar hemma på
gården räknas det som husbehovsslakt och
det behövs varken tillsyn eller besiktning.
Fågelkött från husbehovsslakt får inte säl-
jas.

Slakt av fjäderfä
Vare sig man slaktar enstaka höns eller
slaktar i ett slakteri är det viktigt att skilja
på smutsig och ren hantering. Följande
avdelningar finns i ett fjäderfäslakteri: oren,
halvren och ren. 

Till den orena avdelningen på slakteriet
räknas ankomstavdelningen där momenten
bedövning, avlivning och tappning på blod
sker samt plockningsavdelningen där fjäd-
rarna avlägsnas. Vid husbehovsslakt kan
dessa moment med fördel göras utomhus.
Djuret måste alltid bedövas innan avblod-
ningen. På slakterier sker det genom en
elchock. Vid hemslakt bedövas djuret vanli-
gen med ett slag i huvudet. Det enklaste är
sedan att man nackar djuret med en yxa.
Det dödar omedelbart genom att nervsyste-
met kollapsar. För att undvika blåmärken på
slaktkroppen stoppas fågeln ner i en slakt-
tratt och får blöda av. Vill man inte hantera
yxan kan man stoppa det bedövade djuret
direkt i slakttratten för att sedan skära av
halspulsådern. Efter avblodningen ska
fågeln skållas i högst 54-gradigt vatten för
att fjädrarna ska lossna lättare. Om man
skållar vid högre temperatur än 54 °C loss-
nar det yttersta skiktet av huden som inne-
håller smakämnen och ger slaktkroppen ett
finare utseende. Själva plockningen sker
antingen för hand eller med en plockma-
skin. Plockmaskinen är försedd med gum-
mifingrar som tar med sig fjädrarna när de
skrapar mot skinnet. Det finns även mindre
plockmaskiner lämpade för de husbehovs-
slaktare som tröttnat på att plocka för hand.
Efter plockningen kan man sveda av even-
tuella kvarsittande piggar och strån med en
gasolbrännare.

I den halvrena avdelningen tar man ur
inälvor och kyler ner kroppen. Manuell
urtagning sker genom att först frilägga krä-

SLAKT
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van och matstrupen från halsskinnet och
därefter skär man upp buken och runt kloa-
ken så att den följer med tarmpaketet.
Genom att dra i muskelmagen följer för-
hoppningsvis resten med ut. Lungvävnad
och njurar sitter hårt mot ryggbenet. Hjärta,
lever och ev. muskelmage sparas för tillag-
ningen. Kroppen sköljs i kallt vatten och
luftkyls sedan.

Till sist förpackas och lagras fågeln i
slakteriets rena avdelning.
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För försäljning till butik och storhushåll
gäller särskilda krav för äggens kvalitet.
Dessa krav regleras i EU:s handelsnormer
för ägg. Jordbruksverket tillhandahåller en
vägledning riktad till äggproducenterna
över regelverket och Livsmedelsverket har
en motsvarande vägledning riktad till för-
packningsanläggningarna, äggpackerierna. 

Klassificering
Äggen ska vara klassificerade som kvali-
tetsklass ”A”, färska ägg och sorterade efter
viktsklass. Endast godkända äggpackerier
får klassificera ägg. Äggen ska också vara
genomlysta. Genomlysning sker med hjälp
av en äggprovarlampa, som är konstruerad
så att ljuset riktas in i ägget. Vid genomlys-
ningen upptäcker man lätt sprickor i skalet
och eventuella blodfläckar i gulan.
Blodfläckar i gulan härrör från ett brustet
blodkärl i samband med ägglossningen. Det
kan, i sällsynta fall, uppstå blödningar i
äggledaren som ger upphov till en rosafär-
gad äggvita. Vita ägg är mycket lätt att
genomlysa medan det kan vara svårare att
upptäcka ev. blodrester i de brunskaliga
äggen. Sprickor i skalen är givetvis en
inkörsport för bakterier och andra oönskade
mikroorganismer och spruckna ägg liksom
smutsiga ägg ska därför sorteras bort före
försäljning. På vissa äggpackerier sköts
genomlysningen och knäckdetektionen helt
maskinellt och inget mänskligt öga ser
äggen under processen.

Lagring
Ägget omsluts av en mycket funktionell
och hygienisk förpackning genom dess
skyddande skal och hinnor och har vid rätt
lagring en hållbarhet på flera månader.
Enligt EU:s handelsnormer för ägg ska
leverans från produktionsplatsen ske var
tredje arbetsdag. Om äggen kylförvarats,
såsom är brukligt i Sverige, kan hämtning
ske en gång per vecka. Äggen förvaras bäst
i temperaturer under +15 °C och placeras
med spetsen nedåt. Har du en tupp med i
hönsflocken, bör du vara medveten om att i
ett befruktat ägg sker en viss fosterutveck-
ling redan då ägget förvaras i rumstempera-

tur (+20 °C). Sommartid är det extra noga
med att förvara dessa ägg svalt. Ägg bör
inte lagras tillsammans med andra livsme-
del eller produkter med stark lukt. Äggen
har nämligen förmåga att ta smak från
andra ämnen varvid en bismak kan uppstå.

Under lagring avdunstar vatten genom
skalets porer, vitan blir allt mer tunnflytan-
de och gulan förlorar i elasticitet. Förloppet
bromsas genom en låg och jämn temperatur
samt en hög relativ luftfuktighet.

Tvättade ägg har kortare hållbarhet.
Enligt EU:s handelsnormer för ägg ska
tvättade ägg uppfylla samma kriterier som
ägg av klass A, men det måste framgå att
äggen genomgått tvätt. Ekologiska ägg
tvättas inte.

Äggvitans kvalitet
Äggvitans konsistens är ett mått på dess
kvalitet. Den mäts med den s.k. Haugh-
metoden, där man mäter äggvitans höjd då
den ligger uppslagen på en plan glasskiva.
God äggvitekvalitet har betydelse vid t.ex.
stekning av ägg, då man gärna vill ha en väl
sammanhållen vita. Haugh-talet minskar
med äggets ålder men beror även på hönans
ålder. En yngre höna lägger ägg med bättre
sammanhållen vita än de äldre hönsen.

Märkning
Alla skalägg som säljs som klass A-ägg
eller som tvättade ägg ska vara märkta.
Varje ägg kommer att ha en kod bestående
av en siffra för produktionsmetod, två bok-
stäver för land och en sifferkod för produk-
tionsplats. Siffran ”0” anger ekologisk pro-
duktion. Bokstäverna för Svergie är ”SE”.
Slutligen finns ett identifieringsnummer för
anläggningen, som producenten får av
Livsmedelsverket. På äggförpackningen
ska det stå att det är ekologiska ägg.

ÄGGHANTERING OCH ÄGGKVALITET

Till vänster uppslaget färskt ägg och till
höger uppslaget gammalt ägg.
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Ekologiska ägg är det ekologiska livsmedel
som under senare år haft störst försäljnings-
ökning procentuellt sett. Det finns även ett
nationellt mål att tio procent av värphönsen
ska vara ekologiska år 2010. För att nå detta
mål ges ekonomisk ersättning till ekologisk
odling och djurhållning inom ramen för
Sveriges miljö- och landsbygdsprogram.
Förutom miljöersättningen omfattar pro-
grammet även speciella satsningar på råd-
givning och utbildning för lantbrukare. 

Efterfrågan på ekologiska ägg har varit
god de senaste åren och det finns inte
anledning att tro att den skulle avta. Inom
handeln har en dagligvarukedja genomfört
kampanjer till förmån för de ekologiska
äggen och KRAV-märket känns igen av
konsumenterna. Förädlingsindustrin blir
allt mer intresserad av ekologiska råvaror.

Förutsättningarna för ekologiska livsme-
del är goda som de är i dag och det finns
utrymme för en ökning av produktionen,
trots lågpristrender. Men för att det ekolo-
giska lantbruket långsiktigt ska kunna
expandera är det viktigt med en balanserad
marknadsutveckling som ger avsättning för
den produktion som sker.

Marknadsföring
För att försäkra dig om att det finns kunder
som vill köpa ekologiska ägg är det viktigt
att göra en marknadsundersökning redan på
planeringsstadiet. Gör din marknadsunder-
sökning innan du ägnar tid åt att upprätta en
produktionskalkyl.

Marknadsundersökning
Börja med att ta kontakt med äggpackerier
och hör efter om de är intresserade av att
kontraktera dig som leverantör av ekologis-
ka ägg. Deras svar kan ge en första finger-
visning om marknadsläget för ekologiska
ägg. Oavsett vad de svarar bör du också ta
reda på vem och vilka i ditt närområde som
kan bli äggkunder. Gå ut och fråga i t.ex.
butiker, bagerier, hotell och restauranger
om de har intresse av att köpa ekologiska
ägg. Vänd dig också till lokala samköpsfö-

reningar. Det är viktigt att identifiera de
tänkbara kunderna och deras attityder så att
du sedan i din marknadsföring kan vända
dig direkt till den kundkategorin.

Försäljning direkt till kund eller till
packare
När du är helt övertygad om att det finns en
marknad för dina ekologiska ägg är det
dags att ta ställning till om du ska sälja
äggen till ett packeri eller om du ska för-
packa och sälja dem själv. Vilket alternativ
du väljer beror till en del på hur stor pro-
duktion du planerar. En större förpack-
ningsanläggning är kanske inte så intresse-
rad att köpa små volymer ägg från en små-
skalig producent.

Säljer du dina ägg till ett packeri kan du
koncentrera dig på produktionen och över-
lämna försäljningen av äggen åt packeriet.
Du har en relativt trygg avsättning och
behöver inte investera i en packerilokal,
fordon att köra ut äggen med osv. Nack-
delen är att du inte får lika mycket betalt per
kilo ägg som du skulle kunna få ut om du
sålde äggen direkt till butik eller restaurang.

Överväger du att själv ombesörja för-
packning och försäljning måste du vara
säker på att du kan och hinner både produ-
cera, packa och distribuera äggen och givet-
vis också att saluföra dem. Du behöver en
godkänd förpackningslokal och du har hela
tiden pressen på dig att leverera ägg till dina
kunder. Det kan vara svårt att uppnå om du
bara har ett hönshus som står tomt mellan
produktionsomgångarna. 

Om gården och äggproduktionen ligger
tillräckligt nära de tilltänkta kunderna och
dessutom nära en tillräckligt väl trafikerad
väg kan det vara aktuellt att sälja äggen i en
gårdsbutik. En gårdsbutik kan utgöra ett
komplement oavsett om du i övrigt säljer
äggen till packeri eller packar själv. En
gårdsbutik ger ett större ekonomiskt utbyte
än om man själv sitter och kör många mil
för att distribuera sina ägg, men det kräver
att läget är det rätta.

FINNS DET NÅGON EKONOMI I 
EKOLOGISK ÄGGPRODUKTION?
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Efterfrågan varierar
Om du ska sälja dina ägg själv måste du ha
i minnet att efterfrågan på ägg varierar
under året. Den är som bekant störst till
påsk! Försök ta reda på hur efterfrågan
varierar under resten av året. Vad kan du
göra med ett överskott? Kan du samarbeta
med någon som du kan sälja till respektive
köpa ägg av då du byter ut hönsen eller vid
tillfällig brist på ägg?

Priset
Det är viktigt att din produkt dvs. äggen får
rätt prislapp redan från början. Målet måste
vara att inte enbart täcka kostnaderna för
produktionen utan dessutom göra en vinst.
Knutpunkten är att ta reda på vilket pris
marknaden kan och vill betala. Du kan via
branschorganisationen få reda på det
genomsnittliga prisläget i landet, men
sedan är det upp till dig att förhandla med
äggpackeriet eller direkt med dina kunder. 

Marknadsföring
Att producera en marknadsmässig produkt
är en sak men att marknadsföra den är
något helt annat. Konsumenten måste få
budskapet att de här ekologiska äggen är en
ren, naturlig, miljövänlig och etiskt sund
produkt som dessutom är nyttig. Kon-

ventionella ägg är billigare än ekologiska
ägg. Det är därför viktigt att upplysa konsu-
menterna om skillnaderna mellan ägg från
burhöns, ägg från frigående höns och eko-
logiska ägg.

Hjälpmedel som är bra att använda sig av
vid marknadsföring är t.ex. affischer,
flygblad och dekaler på strategiska ställen i
butiken. En attraktiv äggkartong och tydlig
märkning är också viktigt. En pressrelease
till lokala tidningar ger billig publicitet.
Föreningen för ekologisk fjäderfäproduk-
tion samordnar uppköp av äggkartonger
och har även tagit fram en logotyp. 

Produktionsuppföljning
För att kunna följa upp äggproduktionen
ekonomiskt måste du anteckna både pro-
duktion, foderåtgång och andra händelser.
KRAV kräver dessutom att hälsojournal ska
föras över alla skador och sjukdomar, deras
behandling och behandlingsresultat. Även
förebyggande behandlingar ska dokumen-
teras. Ett bra hjälpmedel är då ett protokoll
i vilket du för in alla uppgifter om produk-
tionen varje dag. Protokollet kan sedan lätt
sammanställas till veckorapporter, månads-
rapporter och medeltal för hela produk-
tionsomgången. Om du köper unghöns som
någon annan har fött upp kan du be ung-
hönsuppfödaren att lämna med journalblad,
då de flesta hybridföretag har tagit fram
sådana. Ett exempel på produktionsrapport
finns också på sidan 62.

Kalkyler över ekologisk 
äggproduktion
Branschorganisationen brukar ta fram kal-
kyler varje år och föreningen för ekologisk
fjäderfäproduktion uppdaterar kalkylerna
för ekologisk äggproduktion då och då.
Sådana kalkyler kan ge en vägledning till
vad du ska tänka på när du upprättar egna
kalkyler. Du kan vända dig till Hus-
hållningssällskapet eller till LRF Konsult
för att få hjälp att upprätta kalkyler över din
egen produktion. Kalkylen över ekologisk
äggproduktion som redovisas i detta kapitel
omfattar 3 000 höns och baseras på kost-
nadsläget år 2005. 

Liten äggsorteringsmaskin för genomlys-
ning och viktsortering.



Produktionsgrenskalkyl för 3000 ekologiska höns
Kalkylen avser 100 höns och totalt 3 000 höns i besättningen hela produktionstiden, dvs.
fram till och med 78 veckor.

Intäkter
Ägg Beräknat pris till detaljist under 2005. Antalet kg ägg ett snitt från

flera producenter.
Slakthöna Varierar kraftigt. Avsättningsmöjligheterna små.
Gödselvärde Beräknad på den mängd N, P och K som kan utnyttjas i gödseln.

Innehåll enligt Jordbruksverket, Jordbruksinformation 13-2005
Spridning och transport avdraget.

Kostnader
Inköp unghöna Inköp av unghöna. Dödligheten beräknas till under 5 %. Priset inkl.

frakt.
Foderförbrukning Pris på värpfoder enligt Lantmännen 2005. Totalt foderbehov 45 kg/

omgång 2/3 omgång Sundfor hel 100 á 3,25kr/kg och 1/3 omgång
Sundfor skal 115 á 3,20kr/kg

Grovfoder m.m. Främst hö och rotfrukter. Genomsnittligt pris på råvarorna.
Betesareal Kostnad för hönsens vistelseyta, medelarrendepris i området.

Arealbehovet för 100 höns är ca 0,2 ha. Möjlighet att söka miljöstöd
på ”hönsbetad” vallareal.

Äggkartong Kostnad ca 1,75 kr per kg ägg. Äggen förpackas i dubbla sexpack
eller på äggbricka. Manuell hantering.

Diverse
Sand Uppskattat pris och förbrukning.
Tillsynsavgift Frivilligt program, stallbesiktning enligt omsorgsprogrammet. Fast

avgift samt rörlig avgift per höna. Kommunala tillsynsavgifter.
Salmonellakontroll Varierar beroende på distriktveterinärens arvode. Officiell kontroll

samt regelbundna prover under betesperioden. Fler utrymmen krä-
ver fler prover. 400 kr/prov (400 höns) samt 3 prover per omgång.

El, försäkring,
vatten Enligt uppgift från SFS. Baseras på produktion med frigående golv-

höns. 4 kWh per höna.
Underhåll Enligt uppgift från SFS. Baseras på produktion med frigående golv-

höns. Underhållet beräknas på byggnadens och inredningens värde.
KRAV-avgift Rörlig avgift 1,50 kr/höna, fast avgift för besättning 1 300 kr till-

kommer.
Övrigt Hygienartiklar, medicin m.m.
Arbete Enligt Lantarbetaravtalet inkl. övertid, sociala avgifter och semes-

terersättning. Tidsuppgifter baserade på enkät till ekologiska ägg-
producenter augusti 2002 (Odelros, Å),

Fasta kostnader Avser avskrivning och ränta på nybyggnad inkl. inredning. Ca 410
kr/hönsplats i investering.
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PRODUKTIONSGRENSKALKYL EKOLOGISKA VÄRPHÖNS 2005

Förutsättningar: 3000 ekologiska höns, egen försäljning.
Insättningsålder 16 veckor, utslaktningsålder 78 v, 1 värpperiod om 62 v.
Ca 2,6 kg foder/kg ägg. Bedömd nivå för 2005.

per 100 djur, 18 kg ägg per höna per 100 djur, 21 kg ägg per höna
Intäkter Enhet Kvant. Pris Kronor Kvant. Pris Kronor

 Ägg, prima ekologiska kg 1 800 25,00 45 000 kr 2 100 25,00 52 500 kr
Ägg, frånsorterade kg 180 4,00 720 kr 210 4,00 840 kr
Slakthöna st 100 -1,00 -100 kr 100 -1,00 -100 kr

 Gödselvärde netto st 1 269 269 kr 1 269 269 kr
 

Summa intäkter 45 889 kr 53 509 kr
(totala intäkter) 23, 18 kr/kg 23,16 kr/kg

Direkta produktionskostnader
Inköp djur  

Unghöna st 105 50,00 5 250 kr 105 50,00 5 250 kr
Foder

Sundfor hel kg 3 000 3,25 9 750 kr 3 000 3,25 9 750 kr
Sundfor skal kg 1 500 3,20 4 800 kr 2 000 3,20 6 400 kr
Grovfoder, grönsaker kg 375 1,20 450 kr 375 1,20 450 kr
Betesareal, ej alternativvärde ha 0,2 0 0 kr 0,2 0 0 kr

Övrigt
Äggkartong 1800 1,75 3 150 kr 2100 1,75 3 675 kr

Summa direkta kostnader 23 400 kr 21 850 kr
Bruttoresultat 22 489 kr 31 659 kr

Övriga rörliga kostnader
Diverse

Sand m3 1 100 60 kr 1 100 60 kr
Tillsynsavgift, kommun st 1,2 38 46 kr 1,2 38 46 kr
Salmonellakontroll st 1,2 270 324 kr 1,2 270 324 kr
KRAV-avgift st 105,0 1,72 181 kr 105,0 1,72 181 kr
Försäkring, vatten st 1 360 360 kr 1 420 420 kr
El kwh 380 0,70 266 kr 380 0,70 266 kr
Underhåll st 1,2 615 737 kr 1,2 615 737 kr
Övrigt st 1 100 100 kr 1 100 100 kr

Ränta rörelsekapital  (faktor)>> 0,10 23 554 7,0% 165 kr 25 214 7,0% 176 kr
Ränta djurkapital      (faktor)>> 1,42 2 575 7,0% 257 kr 2 575 7,0% 257 kr
Summa övriga prod.kostnader 2 495 kr 2 567 kr
(rörlig prod.kostnad) 13,09 kr/kg 13,09 kr/kg

Täckningsbidrag 1 19 994 kr 29 092 kr

Arbetskostnader + fasta kostnader (inventarier)
Arbete dagliga rutiner tim 39 144 5 616 kr 39 144 5 616 kr

Underhåll och admin tim 6 144 864 kr 6 144 864 kr
Inventarier (avsk + ränta)

Summa arbetskostnader 45,0 6 480 kr 45,0 6 480 kr

Täckningsbidrag 2 13 514 kr 22 612 kr

Fasta kostnader
Stallplats (arrende) st 1 0 0 kr 1 0 0 kr
Inventarier st 1 720 720 kr 1 720 720 kr
Foderberedning st 1 40 40 kr 1 40 40 kr
Packlokal st 1 80 80 kr 1 80 80 kr
Byggnad st 1 2400 2 400 kr 1 2400 2 400 kr

Summa fasta kostnader   3 240 kr   3 240 kr

Täckningsbidrag 3 10 274 kr 19 372 kr
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Täckningsbidrag 1 är intäkterna minus de
rörliga produktionskostnaderna. Täck-
ningsbidrag 2 visar vad som finns kvar efter
att kostnaderna för arbetskraften dragits av.
Efter att de fasta kostnaderna har dragits
bort erhålls täckningsbidrag 3. Samtliga
kostnader som kan hänföras till produktio-
nen har härmed beaktats.

Effekter av förändringar i kalkylen
Flera av posterna kan variera kraftigt bero-
ende på ett flertal faktorer. Antal kilo ägg
per höna påverkas bland annat av produk-
tionsförmågan, utfodringen och miljön.
Gödselns värde kan alltid diskuteras. Är det
något värde i den eller enbart en kostnad?
Beroende på övriga produktionsgrenar i
företaget kan man tillmäta den större eller
mindre värde. På en ekologisk spannmåls-
gård utan övrig djurhållning kommer göd-
seln att åsättas ett stort värde medan den på
en ekologisk mjölkgård kan ses som mind-
re värd beroende på omfattning och utform-
ning av produktionen.

På kostnadssidan kan man påverka flera
av posterna. Det är billigare att köpa in en
daggammal kyckling än en värpfärdig ung-
höna, men köper du en ”halvfärdig” höna
kommer hon snart att börja producera ägg.
Föder du upp kycklingen själv får du vänta
i 19–20 veckor på äggen.

Med fodret finns det två möjligheter att
påverka lönsamheten. Färre antal kilo foder
per kilo ägg eller ett lägre pris per kilo.
Dyrast är det foder du betalat för, men som
hönsen inte äter upp. Se därför till att und-
vika foderspill.

Underhållsbiten bygger till stor del på i
vilken status anläggningen befinner sig i.
En nybyggd anläggning har oftast lägre
underhållskostnader än den som varit med i
ett tiotal år. Denna post kan variera mycket
mellan producenter.

Arbetsåtgången i produktionen bygger
till stor del på hur rationella byggnaderna
är. Denna post är av största betydelse då
varje enskild timme har en stor genom-
slagskraft på täckningsbidraget. Finns det
grossister, äggpackerier, som köper ekolo-
giska ägg och själva genomför lysningen av
äggen innan försäljning till butik, kan det
vara intressant att ta reda på deras pris för
äggen. Beroende på priset kan detta vara en

alternativ väg att förmedla äggen till kunder
och göra tidsbesparingar vad gäller arbetet
med genomlysning och märkning av äggen.
Här får du ställa de två alternativen mot
varandra och göra en jämförelse av vad som
är mest lönsamt för dig.

Avslutningsvis kan vi se på de fasta kost-
naderna som kan vara svåra att bedöma i
det enskilda fallet, beroende på befintliga
byggnaders alternativvärde samt eventuella
ombyggnadskostnader för produktionen.
Det är svårt att ge några allmänna råd kring
byggnader och inredning då antalet varian-
ter på byggnader är mycket stort. 

Vad är inte beaktat i kalkylen?
Kalkylen bygger på full produktion utan
några störningar. Som alltid när man arbe-
tar med djur kan olika problem dyka upp
som inte har beaktats i kalkylen. Flera olika
faktorer i hönsens miljö, fodrets samman-
sättning och andra störningar kan leda till
sjukdomar eller problembeteenden. Ex-
empelvis fjäderplockning ger i sin tur en
ökad foderförbrukning för att kompensera
värmeförlusterna. Drabbas flocken av en
sjukdom som lyder under epizootilagstift-
ningen avlivas hela flocken. Problemet är
att ersättningen från staten för utslaktning-
en endast är 50 % av kostnaden. Att erhålla
full kostnadstäckning är inte möjligt då det
inte finns någon försäkring som täcker den
övriga delen av kostnaderna. 

Även sjukdomar som inte är anmälnings-
pliktiga och leder till utslaktning kan ger
fördyrningar i produktionen. 
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Ekologisk produktion i Sverige regleras i
en EG-förordning (Rådets förordning
(EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion
av jordbruksprodukter och uppgifter därom
på jordbruksprodukter och livsmedel).
Kontrollorganet KRAV ekonomisk för-
ening har utöver de ekologiska reglerna
egna regler som berättigar till användandet
av KRAV-märket. Reglerna är sammanfat-
tade i en regelsamling, som utkommer årli-
gen. Här redovisas endast det som regleras
i EG-förordningen och i nationella före-
skrifter.

Ekologisk djuruppfödning, äggproduk-
tion inkluderad, innebär en produktion som
är knuten till marken. De förnybara naturre-
surserna (stallgödsel, baljväxter och
fodergrödor) gör systemet med odling av
grödor/djuruppfödning och betessystemen
att markens bördighet vidmakthålls och för-
bättras på lång sikt och bidrar till att ett
hållbart jordbruk utvecklas. 

Hönsens ursprung
Hönsen ska ha fötts upp i enlighet med det
ekologiska regelverket. Om ekologiskt upp-
födda unghöns inte finns att tillgå kan kon-
ventionellt uppfödda unghöns sättas in i
produktion fram till och med den 31
december 2005. Därefter ska unghönsen ha
ätit ett ekologiskt foder samt skötts i enlig-
het med vad som står i EG-förordningen
gällande veterinära bestämmelser. När en
flock sätts samman för första gången och
det inte är möjligt att finna ekologiska djur
i tillräckligt antal är det tillåtet att införliva
icke-ekologiskt uppfödda unghöns som är
högst tre dygn gamla. När dessa har fötts
upp enligt reglerna i EG- förordning under
minst sex veckor betraktas de som ekolo-
giska.

Utfodring
Utfodringen ska säkerställa kvalitetspro-
duktion, inte största möjliga produktion,
samtidigt som den ska tillgodose djurens
näringsbehov under olika utvecklingsstadi-
er. Hönsen ska huvudsakligen utfodras med
produkter från den egna gården. Djuren ska
utfodras med ekologiskt producerat foder.

Det är tillåtet att en viss andel av fodret
består av konventionella råvaror. Procent-
satsen är 15 procent beräknat på årsbasis av
torrsubstansinnehållet, men kommer att
sjunka stegvis fram till den 31 december
2011 då fodret måste vara helt ekologiskt.
De tillåtna, konventionella råvaror det
handlar om finns upptagna i bilagor till EG-
förordningen. Utöver sitt huvudsakliga
foder ska hönsen också ha grovfoder,
såsom hö, halm, ensilage, bete, grönfoder,
löv, bark, betmassa och rotfrukter (förutom
potatis). Det finns begränsningar även vad
gäller tillåtna processhjälpmedel och foder-
tillsatser och även dessa finns upptagna i
bilagor till förordningen.

I dag är det tillåtet för äggproducenter att
köpa in ekologiskt foder och därmed inte
vara huvudsakligen självförsörjande på
foder. 

Förebyggande hälsovård
Förebyggande hälsovård ska bygga på val
av lämpliga raser eller linjer, uppfödnings-
metoder som är anpassade till hönsens
behov och som främjar god motståndskraft
mot infektioner, högkvalitetsfoder, regel-
bunden tillgång till bete så att immunför-
svaret stimuleras samt lämplig djurtäthet.
Det föreskrivs att fytoterapiprodukter och
homeopatiska produkter ska användas hell-
re än kemisk-syntetiskt allopatiska veteri-
närmedicinska läkemedel, under förutsätt-
ning att de har den effekt som eftersträvas.
I Sverige har vi en allmänt restriktiv håll-
ning till fytoterapiprodukter och homeopa-
tika eftersom våra veterinärer endast får
behandla i enlighet med vetenskap och
beprövad praxis. Det är inte tillåtet med
förebyggande medicinering med veterinära
läkemedel utöver vaccinering. Om veteri-
nära läkemedel används är karenstiden dub-
belt så lång inom ekologisk produktion som
inom konventionell produktion. 

Hönshuset
Hönshuset ska motsvara hönsens biologis-
ka och etologiska behov och hönsen ska på
ett enkelt sätt kunna få tillgång till foder
och vatten. Hönsen får inte hållas i burar.

REGLER FÖR EKOLOGISKT LANTBRUK
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Byggnadens isolering, uppvärmning och
ventilation ska garantera att luftcirkulatio-
nen, halten av damm, temperaturen, den
relativa luftfuktigheten och gaskoncentra-
tionen hålls inom gränser som är ofarliga
för hönsen. Byggnaden ska ha god naturlig
ventilation och mycket dagsljus. Dagsljuset
får kompletteras med artificiellt ljus för att
ge högst 16 timmar ljus per dag, med en
sammanhängande nattvila utan artificiellt
ljus på minst 8 timmar.

I varje byggnad får det finnas högst
3 000 värphöns. Jordbruksverket tolkar att
en byggnad inte behöver vara ett separat
hus helt fristående från en annan byggnad.
Helt separata avdelningar med egna system
för ventilation, utgödsling, foder- och vat-
tenhantering kan enligt Jordbruksverkets
definition utgöra en byggnad. Poängen är
att eventuella smittämnen inte ska kunna
överföras mellan avdelningarna via foder,
luft, gödsel m.m.

Beläggningen inomhus får vara maxi-
malt sex hönor per kvadratmeter nettoyta,
dvs. den yta som ska vara ständigt tillgäng-
lig för hönsen. Varje höna ska också ha till-
gång till 18 cm sittpinne och 120 cm2 redes-
yta. Minst en tredjedel av golvytan i höns-
huset ska vara fast och vara täckt med strö-
material, exempelvis spån. Övrig golvyta
får vara genomsläpplig för gödsel. 

Byggnaden ska vara försedd med in- och
utgångshål av lämplig storlek och dessa hål
ska ha en sammanlagd längd av minst 4 m
per 100 m2 av den byggnadsyta som är till-
gänglig för hönsen. Detta tolkar Jord-
bruksverket som att det är ytterväggens
öppningar som räknas. I stallar försedda
med verandor eller liknande utslussnings-
anordningar kan verandans vägg eller mot-

svarande betraktas som yttervägg. Det är
således öppningarna placerade där som ska
räknas. 

Av hälsoskäl ska byggnaderna tömmas
på höns mellan varje omgång av fjäderfä
som föds upp. Byggnaderna och det som
hör till dessa ska rengöras och desinficeras
under denna tid.

Rastgården
Fjäderfä ska ha tillgång till rastgårdar
utomhus när väderleksförhållandena tillåter
och ska när så är möjligt ha tillgång till
detta under minst en tredjedel av sitt liv.
Dessa rastgårdar ska huvudsakligen vara
täckta med växtlighet, vara försedda med
skydd och ge djuren lätt tillgång till till-
räckligt många vatten- och fodertråg.
Jordbruksverket bedömer att det inte finns
krav på att hönsen måste utfodras i rastgår-
darna. I Sverige rekommenderar vi att
utfodra inomhus, så att inte vilda fåglar och
gnagare lockas till rastgården. Antalet höns
per ytenhet begränsas till max fyra hönor
per kvadratmeter i rotation, men bara förut-
satt att gränsen på 170 kg kväve per år och
hektar inte överskrids. 

För varje omgång fjäderfä som har fötts
upp ska rastgårdarna lämnas tomma för att
växtlighet ska kunna växa upp igen samt av
hälsoskäl. Medlemsstaterna ska fastställa
hur länge rastgårdarna ska vara tomma.
Jordbruksverket har föreskrivit att rastgår-
darna ska hållas tomma under minst två
månader mellan varje omgång fjäderfä.
Dessa krav ska inte tillämpas på fjäderfä i
mindre antal som inte hålls på rastgårdar
och som är frigående hela dagen.
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Få produktionsgrenar i lantbruket är omgär-
dad av så många lagar, förordningar och
regler som äggproduktion. Det är bran-
schens egna överenskommelser samt
svensk och europeisk lagstiftning. Alla
dessa begränsningar ska också fungera till-
sammans med de olika regelverken för eko-
logisk produktion. Skaffa dig de här kun-
skaperna innan du går vidare för att starta
en ekologisk hönshållning. 

Djurskyddslagstiftningen
Djurskyddslagen reglerar allmänt hur dju-
ren ska skötas och skyddas. Hönsen ska ha
daglig tillsyn och erhålla foder och vatten i
tillräcklig mängd. De ska behandlas väl och
skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
Djurskyddslagen säger också att hönshuset
ska hållas rent samt att ströbädden ska hål-
las torr och ha en god hygienisk kvalitet.
Vidare ska rastgårdar vara utformade så att
djuren inte skadas och hårt belastad mark
ska vara hårdgjord och dränerad. Djuren får
inte utsättas för lidande i samband med
transport. 

När det gäller hönsens närmiljö föreskri-
ver lagen att stallar ska ge tillräckligt
utrymme och skydd. Utrymmena ska utfor-
mas så att hönsen kan bete sig naturligt.
Inredningen får inte vara utformad så att
hönsen kan skada sig. Alla höns ska ha plats
att äta och dricka lugnt och naturligt. Minst
en tredjedel av stallgolvet ska vara strö-
bädd. Inomhusklimatet ska vara anpassat
till höns och lagen anger maxvärden avse-
ende fukt, ammoniak, koldioxid, damm etc.
Även ljus och buller regleras. Fjäder-
fästallar för fler än 2 000 djur ska ha larm-
utrustning som varnar för bl.a. övertempe-
ratur. Djurskyddslagen anger minimimått
för inredningen. Djurskyddsbestämmel-
serna kan beställas från Djurskydds-
myndigheten.

Förprövning 
All ny-, till- och ombyggnad för mer än 500
fjäderfän kräver förprövning hos länsstyrel-
sen före igångsättandet. Det gäller alltså
även den som vill ha höns i exempelvis en

gammal ladugård. När du har fått din för-
prövning godkänd kan du börja bygga.
Innan den färdiga anläggningen tas i bruk
ska den besiktigas av länsstyrelsen. Miljö-
skyddslagen, plan- och bygglagen, väg-
lagen, naturvårdslagen och kulturminnesla-
gen ska också beaktas vid nybyggnation.

Salmonellakontroll
Alla som säljer ägg har skyldighet att delta
i en obligatorisk salmonellakontroll på
värphöns. Undantaget är besättning som
endast säljer ägg direkt till enskild konsu-
ment. Proverna ska tas tre gånger per år,
varav en gång av veterinär. Vid smitta ersät-
ter Jordbruksverket upp till 50 % av kostna-
derna för utslaktning och sanering. För att
det ska gå att spåra ägg vid konstaterad
smitta är man också skyldig att föra journal
över äggförsäljning. Den frivilliga salmo-
nellakontrollen kallas också för utökad
kontroll. Den är ett detaljrikt program med
förebyggande åtgärder som syftar till att
minska risken att flocken smittas av salmo-
nella. Uppfyllandet av kraven berättigar till
kostnadsersättning upp till 70 % vid salmo-
nellautbrott. Utevistelse för hönsen för-
hindrar anslutning till den frivilliga kontrol-
len. Den är med andra ord utesluten vid
ekologisk hönshållning. De noggranna
anvisningar när det gäller foderhantering,
hygien m.m. som krävs för hur du minime-
rar risken för smitta har dock även du som
producerar ekologiska ägg nytta av. 

Lagen om foder
Foderblandningar till fjäderfä ska värmebe-
handlas för att undvika salmonellasmitta.
Egenproducerade vegetabilieprodukter,
t.ex. spannmål, behöver inte värmebehand-
las. Vid inköp av foder har säljaren ansvaret
för värmebehandlingen. Vid inköp av
spannmål eller andra vegetabilier måste säl-
jaren ha tillstånd att sälja till fjäderfäbesätt-
ning av Jordbruksverket.

Animaliskt avfall och hemslakt
Självdöda och avlivade höns utgör riskav-
fall som måste tas om hand och destrueras.

HÖNSEN OCH LAGSTIFTNINGEN



68

Döda djur hämtas av svensk farmartjänst. I
vissa områden i Sverige är det tillåtet att
gräva ned kadaver på av kommunen avsedd
plats. Jordbruksverket föreskriver vilka
kommuner nedgrävning är tillåten i. 

Högst 10 000 egna höns får slaktas på
gården utan krav på kontrollslakteri, om
försäljningen (färskt kött) sker direkt till
konsument på gården eller i gårdsnära
butik. Alla krav på livsmedelshantering i
övrigt ska följas. Avfallet efter slakten ska
tas omhand så att inte olägenheter uppstår
med de animaliska biprodukterna. Livs-
medelsverket är ansvarig myndighet för frå-
gor om livsmedelshanteringen och Jord-
bruksverket för frågor om hantering av ani-
maliska biprodukter.

Handelsnormer för ägg
I stort sett alla ägg omfattas av EU:s han-
delsnormer för hönsägg. Undantagna är
endast ägg som säljs via gårdsförsäljning
och dörrförsäljning. Vissa undantag från
handelsnormerna gäller också ägg som säljs
på torget. Dessa tre undantag gäller om
äggen säljs direkt till konsument för dennes
eget bruk. 

Alla ägg som säljs ska märkas med pro-
duktionssystem. Handelsnormerna reglerar
emellertid endast konventionella ägg, så för
de ekologiska äggen gäller de märknings-
termer som framgår av EG-regelverket för
ekologisk produktion.

Handelsnormerna reglerar också klassifi-
ceringen av äggen på äggpackeriet.

Hönsregister och spårning av ägg
På Jordbruksverket finns ett register över
alla värphönsanläggningar. Äggproducen-
terna är skyldiga att anmäla sig till
Jordbruksverket för att registrera sin
anläggning i detta register om de har 350
höns eller fler. Syftet med registret är att
ägg som släpps ut på marknaden ska kunna
spåras tillbaka till produktionsplatsen. Alla
ägg, även de som säljs på torget, ska vara
märkta med särskiljande nummer. Registret
är mycket användbart i händelse av
smittspridning. Alla anläggningar registre-
ras med geografiska koordinater. I händelse
av smittsamma hönssjukdomar kan därför
alla anläggningar varskos snabbt och åtgär-
der för att förhindra vidare smittspridning
kan vidtas. I värphönsregistret noteras

också vilket produktionssystem det finns i
hönshusen. Produktionssystemet ingår som
en konsumentupplysning i det särskiljande
nummer som stämplas på äggen. 

Ägg och packerilokaler
Livsmedelsverket ger ut föreskrifter och
allmänna råd om hönsägg, äggprodukter
och om livsmedelslokaler. Dessa regelverk
kompletterar handelsnormerna. Du bör
hålla dig uppdaterad på dessa regelverk
också och inte bara på eventuella föränd-
ringar i handelsnormerna.

Smittskyddskontroll
Branschorganisationerna SFS – Svenska
Ägg och Svensk Fågel samt de föreningar
och företag som i dag handlar med, ställer
ut, tävlar med, samt idkar avel och produk-
tion med fjäderfä i Sverige, bildade 1994
gemensamt Föreningen för Smittskydds-
kontroll av Fjäderfä. Föreningen har bildats
för att intressenterna ska kunna idka handel
med ägg och levande fjäderfä under kont-
rollerade former, trots att det är fri handel
inom EU. Inom EU finns flera sjukdomar
som vi i Sverige inte har och det verkar
osannolikt att dessa sjukdomar inom över-
skådlig tid kommer att vara under kontroll.
Sjukdomspanoramat har tvärtom försäm-
rats sedan gränserna öppnats. Smitt-
skyddskontrollen har två huvudmål, dels att
förhindra introduktion av smittsamma sjuk-
domar i landet och dels att förhindra sprid-
ning av smittsamma sjukdomar mellan
anläggningar. Föreningen för Smitt-
skyddskontroll av Fjäderfä kontaktas
genom organisationen Svensk Fågel.

Svenska äggs omsorgs- och 
profilprogram
Äggnäringen har med stöd av Jord-
bruksverket tagit fram ett branscheget
detaljerat kvalitetskontrollprogram. En
besiktningsperson, ”rikslikare”, genomför
besiktning av äggproduktionsanläggningar
och uppfödningsstallar. Vissa äggpackerier
kräver av sina leverantörer att de ska vara
med i omsorgsprogrammet. För mer infor-
mation och anmälan till omsorgsprogram-
met kontakta Föreningen Svensk
Fjäderfäskötsel, SFS – Svenska Ägg. 
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