MILJØPUNKT ØSTERBROs

LÅNEHØNS

ØSTERBRO LÅNEHØNS
Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag,
de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og så er de underholdende
at kigge på, for store og små.
Der er mange grunde til at få flere høns i byens baggårde og haver.
Men det kan virke uoverskueligt at skulle etablere et hønsehus, overbevise naboerne om
den gode ide, og finde ud af hvordan høns bedst passes.
Derfor har Miljøpunkt Østerbro etableret en lånehønseordning som er et gratis tilbud til
borgere, boligforeninger og institutioner på Østerbro.
I tre måneder er det muligt at afprøve, hvordan det er at holde høns. Det giver mulighed
for at finde ud af om høns er noget for jer, og om det fungerer i jeres gård, have eller
boligforening, inden I kaster jer ud i at bygge et hønsehus.

Læs mere om lånehønsene på www.miljopunkt-osterbro.dk
Kontakt
info@miljopunkt-osterbro.dk
eller 31 49 70 84

PASNING AF HØNSENE
Høns er meget nemme at passe. Det tager ikke mere end 2 minutter dagligt at sørge for
alt det praktiske. Ud over det, kan man godt lægge den tid til, man bruger på bare at
kigge på dem. Høns er nemlig skøn underholdning, og et særligt hit blandt børn!
Hønsene kan blive meget tamme og nyder at blive snakket med, men kan også sagtens
trives uden så meget menneskelig kontakt. Høns trives i en flok med andre høns.
Hønsene vil meget gerne sidde tæt sammen på pinden om natten, og kan sagtens dele
redekasse. Den bruger de, når de lægger æg.
Hvis I lægger nogle fotos ud af hønsene i løbet af den tid I har dem, kan I tagge dem
med: #miljopunktosterbro

DE DAGLIGE 2 MINUTTER
• Åbne for hønsene om morgenen.
• Hente æg (de lægges typisk om
formiddagen)
• Give hønsene rester fra køkkenet,
haven eller urtehaven - hvis der er
mere end de kan spise, skal det
fjernes umiddelbart efter fodring.
• Benyt det medfølgende fad til foderet
så det ikke bliver spredt ud over hele
løbegården.
• Tjekke hønsepiller og vandstand – er
der nok til dagen?
• Lukke hønsene inde om aften og
fjerne maden.

DE UGENTLIGE 15 MINUTTER
• Fjerne hønsemøg fra hønsehuset.
Her kan man enten:
1. Bortskaffe det som
dagrenovation. Gødningen skal
indpakkes, så den ikke tilsmudser
dagsrenovationsbeholderen.
2. Tilsætte det til sin kompost (der
selvfølgelig foregår i en rottesikret,
lukket beholder), hvis en sådan
haves.
• Put lidt nyt halm i redekassen, hvis
det er tilsmudset.
• Tilse hønsene. Spiser de noget? Går
de rundt som de plejer? Ligner de
glade høns?

Fodring
Høns kan lide de fleste grønne rester fra køkkenet.
For at sikre, at de får alt den næring, de skal have, skal de også have hønsepiller ved
siden af. Når du overtager lånehønsene, er der hønsepiller til den første tid. Derefter skal
du selv købe dem. Økologiske hønsepiller kan købes flere steder tæt på Østerbro, f. eks
hos Brogaarden i Gentofte. Man kan købe foder flere steder på nettet og få det bragt til
døren, hvis man ikke har mulighed for selv at hente det. I Miljøpunkt Østerbro kan man
låne en ladcykel gratis til transport af for eksempel foder.
Sørg for at foderdispenseren er fyldt med hønsepiller, så hønsene hele tiden har noget at
spise. En høne spiser ca. 100-200 gram foderblanding om dagen.
Høns har ingen tænder og kan derfor ikke spise store stykker mad. Så giver du dem
for eksempel brød eller grøntsager, så del det op i mindre stykker. Hvis man oplever at
hønsene ikke spiser den mad man serverer, er det sikkert fordi stykkerne er for store.
Prøv at skære det finere ud eller riv det.
Høns bearbejder maden i kråsen, på samme måde som to møllesten bearbejder korn.
Derfor skal hønsene have adgang til de medfølgende skaller. Men det er ganske lidt de
spiser, så en lille håndfuld skaller i løbegården en gang om måneden er rigeligt.
Hvis skallerne på de æg, som lånehønsene producerer virker lidt tynde, kan det være
en god idé at give hønsene de knuste æggeskaller, fra de æg man har spist. Det er en
slags naturlig kalk-pille, så hønerne får kalk nok til at producere nye æg. I naturen spiser
hønerne også æggeskallen efter ægget er klækket, og kyllingen har set verden for første
gang. Taber man et æg i hønsegården, og det knuser, kan man opleve, at hønsene
ligefrem kaster sig over det.
Hønsebad
Høns er forfængelige dyr, som sætter pris på en flot og ren fjerdragt. Derfor er det vigtigt
for dem at støvbade. Dette gør de ved at baske rundt i en sandbakke eller tør jord og
gnubbe fjerene. Sørg for at hønsene har adgang til et støvbad. Er der ikke et naturligt
sted, de kan støvbade, så lav et til dem ved at smide en bunke sand.
Redekassen
Hønsene bruger redekassen til at lægge æg og sove i. Flere høns deler gerne redekasse.
Læg halm i redekassen og skift lidt af det ud, når det er tilsmudset.

Drikke
En høne drikker ca. 2 dl vand om dagen. Hvis man hver dag sørger for, at der er mindst
1 L vand i vanddispenseren har de 3 høns nok at drikke i løbet af dagen. Hvis det er
frostgrader, er det en god ide at fylde vand på to gange om dagen, så man er sikker på, at
vandet ikke fryser til is.
Luftning
Høns skal kunne gå ude i hønsegården i løbet af dagen. Med det samme solen går ned,
trækker hønsene ind i hønsehuset og går i seng. Høns kan sagtens tåle frost, men ikke
træk. Derfor er det vigtigt, at man lukker hønsehuset om aftenen, så de ikke får træk i
løbet af natten. Man skal også huske at lukke dem ud om morgenen, så de igen kan gå
rundt i hønsegården.
Placering
Hønsegården skal ligge sådan, at der både er mulighed for skygge og direkte sol, så
hønsene kan solbade. Sørg for at der er et sted i hønsegården, hvor der er tørt sand eller
jord, så hønsene kan støvbade. Læs mere om støvbad ovenfor
Børn og høns
Høns kan blive meget tamme og er derfor velegnet til børn. Samtidig er de meget
underholdende at kigge på. Lær dine børn, at når de er sammen med hønsene skal det
foregå med rolige bevægelser, så dyrene ikke bliver forskrækket.
Lugt og larm
Da der ikke er en hane i hønsegården, vil der ikke være de store problemer med larm.
Hønsene kagler en smule og snakker lidt højere, når de lægger æg. Men med 3 høns, der
lægger max et æg om dagen er det blot i få minutter, der bliver råbt lidt.
Høns generelt er renlige dyr. De elsker at tage støvbad og bruge lang tid på at pleje
fjerdragten. Og, så længe der er rigeligt tørt hampstrøelse i hønsehuset, vil der heller ikke
være de store lugtgener. Østerbro lånehøns’ hønsehus skal skrabes rent en gang om ugen.
Afføringen kan nemt fjernes med den medfølgende spartel. Lidt strøelse letter processen.
Da hønsehuset ikke er så stort, er det vigtigt at fjerne hønseekskrementerne ugentligt, da
det afgiver gasser og binder meget ilt.
Foder og vandtrug skal holdes rene.
Rengør også løbegården og riv den igennem en gang imellem.

Trusler mod hønsehuset
Normalt er der sjældent problemer med rotter, når man har høns. Hvor der bor
mennesker og der er kloakker, er der dog altid rotter. Har man problemer med rotter,
er det en idé at fodre hønsene en til to gange dagligt, så man ikke har en masse mad
liggende fremme. For at hindre at maden tiltrækker rotter og mus, opbevares foderet i
beholdere.
Hvis man skulle se en rotte, kan man ringe efter en rottefanger fra kommunen, der gratis
kommer og tager sig af problemet.
Mus er ikke det store problem. Skulle en mus forvilde sig ind i hønsegården kommer den
sjældent ud igen, da høns også er kødædere og sagtens kan fange en mus.
Det mobile hønsehus er helt tæt og rotter eller ræve kan ikke komme ind i det, når det er
lukket. Fjern alt mad fra løbegården om natten.
Opbevaring af æggene
Æg er særdeles godt emballeret fra naturens side, så ved korrekt opbevaring vil æggene
kunne opbevares i mange uger uden væsentlige kvalitetsforringelser. I ægbranchen
regnes et æg dog for “gammelt”, når det er mere end 28 dage. Opbevar æggene i
køleskabet.
Du skal ikke vaske æggene inden du bærer dem ind i køkkenet. Det forringer æggenes
holdbarhed. Er de meget beskidte kan du tørre dem af eller slibe med lidt sandpapir.

