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På en gård med ægproduktion er der høns.
En høne er en fugl, der både er planteæder
og kødæder. På den økologiske gård
kommer hønen ud i en indhegning med
græs. Der finder den orm, insekter, frø
og frugt. Den bruger fødderne til at skrabe
jorden væk med, og næbbet til at finde
og tage fat om byttet.

Høne

Den har ingen tænder, så hvad mon den
så gør for at findele sin mad? Den har
en lille pose med sten i, der sidder ved
maven. Den hedder kråsen. Når hønen
trækker kråsen sammen som en muskel
bliver den hårde del af maden knust.
Det er derfor man også ser høns samle
små sten op og sluge dem.
De økologiske høns skal både have
grovfoder og kraftfoder. Det er især
kraftfoder de har brug for, når de lægger
æg. Kraftfoder er først og fremmest korn,
og det giver energi og næring. Hønen har
også brug for kalk, hvorfor mon det?
Det er fordi den skal bruge kalk til at
lave en ordentlig skal udenom ægget.
Hønen lægger et æg om dagen fra den
er cirka 18 uger gammel.
Hvis der er en hane i hønsegården kan
æggene blive befrugtet inden de
kommer ud.
Hvis hønen bliver skruk og får lyst til
at ruge æggene ud, samler hun 10-12 æg
sammen i en rede. Så ruger hun på dem i
21 dage indtil kyllingerne er klar til
at komme ud.
Materialet er udarbejdet af Søren Breiting og Økologisk Landsforening og kan hentes på www.okologi.dk/undervisning. 01.06.07
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Høns i flok

Ikke økologiske høns

På en gård med økologiske æglæggere
vil der ofte ikke være en hane. Der vil
landmanden nemlig gerne sælge æggene
videre til butikkerne, hvor vi andre køber
dagligvarer.

De fleste høns i Danmark lever ikke på
en økologisk gård, men på en gård, hvor
mange tusind høns bliver passet i store
haller under trange forhold.

De økologiske høns kan være sammen
i flokke på op til 3000 stykker. Hvis der
er flere end det, bliver der for meget uro,
fordi hønsene ikke kan overskue så
mange andre høns.
Hønsene bliver lukket ind om aftenen.
Ved du hvorfor? Fordi ræven ikke skal
tage dem. Næste morgen bliver der
lukket op, så de frit kan gå frem og
tilbage mellem græsmarken og huset.
Hønsene skal helst lægge deres æg i
hønsehuset og ikke ude i græsset.
Derfor skal det være nemt for dem
at komme ind og ud i løbet af dagen.

Hver høne har ikke mere plads end det,
der svarer til et A4 ark til rådighed.
Derfor kaldes de burhøns.
Hvad tror du at landmanden gør
for at de stressede høns ikke skal hakke
hinanden? Han klipper spidsen af næbbet.
Det bryder en økologisk landmand sig
ikke om. Hun vil hellere give hønsene
mere plads og adgang til det fri,
så de kan leve et mere naturligt liv.
Derfor er der ikke lige så mange høns
på en økologisk hønsegård.

En høne lever i 1½ år. Hvor mange æg
bliver det mon til, hvis den lægger
et om dagen?
I Danmark er der cirka 540.000
æglæggende høns på 198 økologiske
gårde. Det svarer til 5,9 % af det samlede
antal gårde med æglæggende høns
i Danmark.

Materialet er udarbejdet af Søren Breiting og Økologisk Landsforening og kan hentes på www.okologi.dk/undervisning. 01.06.07
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1

En økologisk høne skal have 4 kvadratmeter plads udenfor hønsehuset.
Hvor mange kvadratmeter skal der være til 3000 høns?

2

Hvad kom først: hønen eller ægget?

3

Der bliver også lavet økologiske slagtekyllinger i Danmark.
En økologisk slagtet kylling på 2 kilo koster ofte 100 kr.
Til den pris kan man få 4 slagtekyllinger, der ikke er økologiske.
Hvad er prisforskellen for 1 kylling? Hvorfor er der den forskel tror du?

Se mere om økologiske æglæggere på:
www.okologi.dk/ undervisning
1.
2.
3.

12000m2
tja…..hvad synes du?
75 kr pr kylling i forskel.. Fordi den økologiske kylling spiser mere og
lever lidt længere. Økologisk foder er også dyrere end ikke-økologisk.

Rigtige svar:
Materialet er udarbejdet af Søren Breiting og Økologisk Landsforening og kan hentes på www.okologi.dk/undervisning. 01.06.07
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