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Sammanfattning 

Värphönsburar idag har begränsningar med tanke på hönors naturliga beteende. Trots 

gällande djurskyddslag, kan det innebära hälsoproblem för våra värphöns. Examensarbetet 

syftar till att förbättra värphönsens levnadssituation i burhållningssystem. Målet är att ta fram 

en skiss av en hönsbur som främjar hönsens välfärd efter att ha studerat hönans naturliga liv, 

hönan i produktionssystem, djurskyddslagarna samt material och utformning av Sveriges 

godkända hönsburar för att ta fram ett förbättrat alternativ.   

I Sverige finns idag cirka 5,3 miljoner värphöns men det är bara cirka sju procent av dem som 

lever ett sånär naturligt liv med utevistelse och möjligheter att utföra sina naturliga beteenden. 

Mer än en miljon värphöns hålls i burar som är godkända enligt Jordbruksverkets  

Ny teknikprövning som innebär att de har tillgång till sittpinne, värprede, klonötare samt 

sandbad och har en tillgänglig area på 0,06 m
2
 per individ. Forskning visar att kraven inte 

räcker till om hönsen ska kunna utföra sina naturliga beteenden vilket gör att hönsen 

förhindras från att utföra dessa nödvändigheter och detta kan leda till att djuren utvecklar 

stereotypier. Alla beteendestörningar har troligtvis ett nära samband med stress och uppstår ur 

förhållanden där tillvägagångssätten för hantering av djuren inte fungerar optimalt. Det mest 

effektiva sättet att förhindra att stereotypier uppstår är att komma till rätta med problemen, det 

vill säga att förbättra den miljö hönsen lever i så långt det är möjligt så att den tillgodoser 

deras behov av att utföra sina naturliga beteenden.  

Buren som vi har skapat har tagit hänsyn till flera naturliga beteenden för att gynna hönans 

välfärd i bur. Systemet är rymligare, bättre planerat med exempelvis sittpinnar i höjdled, 

större area vad gäller burens storlek, värpreden, sandbad med sand i med mera. 
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Abstract  

Today’s housing system for laying hens has limitations for the hens natural behavior. Despite 

the current law of prevention of cruelty to animals, this might implicate health problems for 

the hens. This degree project is aiming to improve the situation for laying hens in cage-

systems. The aim with our project is to bring forward a draft of a cage that improves the 

welfare of laying hens. The studies includes the hen in a natural life and in production, the law 

of prevention of cruelty to animals and studies of materials and design of current cages, this 

will hopefully bring out improved alternatives.  

There are about 5,3 million laying hens in Sweden at this moment but only about seven 

percent of them have access to open-air and the opportunity to implement their natural 

behavior. About one million laying hens are kept in approved cage-systems by the New 

Technique Evaluation Program, according to Swedish Board of Agriculture. These approved 

systems must include perches, nest boxes, claw shorteners and litter area. For each hen the 

area must be at least 0,06 square meter. These requirements are not enough with regard to the 

possibility for the hens to express their natural behaviors. A dammed up behavior can result in 

stereotypes. All disturbances in behavior are closely related to stress and arise from situations 

where the handling of the animals is not optimal. The most efficient way of handling emerged 

stereotypes is to solve the underlying problems i.e. as far as possible adjust the animals 

environment to improve the possibility to express themselves in a natural way. Regarding to 

the cage, considerations have been taken concerning natural behaviors that will benefit the 

welfare of the hen.  

The system is more commodious, more well-planned concerning perches in position and 

height, larger area of the cage, the nests and litterboxes, and sand as littersubstrate etcetera. 
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Förord 

I början av året 2009 besökte vi en gård med värphöns i anknytning till vår djurskyddskurs. 

Det var där och då som idén om att förbättra levnadsförhållandena för våra värphöns i burar 

tog fart.  Det är inte ofta det ges möjlighet att se och uppleva ett sådant produktionsled och 

intrycket blev omtumlande. Efterforskningar ledde oss in på hur våra produktionshöns lever 

idag. För att efterfrågan av burägg ska kunna ökas anser vi att det krävs att dagens burar 

förbättras så att välfärden för produktionshönsen anpassas för en långsiktig god hälsa. 

Vi vill härmed ge ett stor tack till Christer Svensson på Lilluns AB som ställt upp för oss och 

visat sin verksamhet och gett många givande svar om hönshållning, Ragnar Tauson och Bo 

Algers från SLU som delat med sig av sina synpunkter.  

Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare Vanja Kinch som arbetar som 

djurskyddshandläggare och har en husdjursagronombakgrund och Kerstin Rolleberg som 

arbetar som miljösamordnare vid Högskolan i Halmstad. De har hjälpt oss mycket under 

arbetets gång och kommit med många goda synpunkter. Vi vill även tacka våra opponenter 

som gett oss tips och goda råd. 

Till sist vill vi tacka våra vänner och familjer som stöttat oss i detta arbete! 
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Ordlista  

 

Induktiv metod   En metod som tillämpas vid ett antal enskilda iakttagelser i syfte 

att undvika att falska slutsatser uppstår.
1
 

Stereotypi Stereotypier är beteendestörningar hos djur i fångenskap. Vissa 

rörelser upprepas på samma sätt under onormalt lång tid. 

Stereotypier kan uppstå när djuren hindras från att utföra vissa 

beteenden. Stereotypin kan sägas vara djurens sätt att få utföra hela 

eller delar av det naturliga beteendet, men i störd form.
2
 

 

Naturligt beteende Ett beteende som individen är starkt motiverat till att utföra och 

  som ger en funktionell återkoppling.
3
 

Genetisk  Term som anger att något är betingat av eller har samband med 

  arvsmassa/ärftlighet i motsats till det som är miljöbetingat.
4 

Instinkt  Medfödda beteenden, känsloreaktioner och attityder som framstår 

  som mer eller mindre reflexmässiga och svåra att kontrollera.
5 

Retning, stimulus Påverkan på en organism eller en cell från dess omgivning som 

  kan leda till en reaktion, om den är tillräckligt stark.
6 

Hierarki  Ordning där någon eller något står över andra eller annat, som i sin 

  tur kanske står över sådana som står ännu lägre.
7 

Hybrid  Avkomma från individer från olika arter eller olika linjer av 

  samma art.
8 

Lux Är SI- enheten för belysning (illuminans). En lux är definierad 

som en illuminans av en lumen per m
2
.
9 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                
1 National encyklopedin, 09-05-06 
2 PM 2004:05, Ekologiska och konventionella ägg 
3 Algers Bo, 1990, Naturligt beteende – ett naturligt begrepp? Svensk veterinär tidning vol.42 nr.12 
4
 National encyklopedin, 09-05-06 

5 - 9 Ibid 
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1.  Inledning  

Examensarbetet är strukturerat till att ge en följd från hönans naturliga bakgrund till då hon 

hålls i dagens bursystem följt av en diskussion där ett nytt buralternativ har skapats. 

1.1 Mål och syfte  

Utifrån studier konstruera en skiss och mall av produktionsbur som gynnar värphönsens 

behov och naturliga beteende samt minimerar risken för utveckling av stereotypier och 

dödlighet.  

1.2 Metod  

Examensarbetet genomfördes genom att ha studerat burhöns i äggproduktion samt även 

frigående höns i naturlig miljö. Vi har utfört iakttagelser på värphönsanläggning, sökt 

information i litteratur och i nätbaserad data samt haft flertalet muntliga konversationer med 

personer inom värphönsindustrin. Litteraturstudien utfördes med en induktiv metod då fakta 

erhölls.  

Följande frågeställningar ställdes: 

- Hur beter sig höns naturligt och vad är orsaken till det? 

- Hur beter sig burhöns i äggproduktion? 

- Vilka problem finns i hänseende på hälsa, burkonstruktion?  

- Vad kan förbättras i burarna? 

1.3 Avgränsningar 

Den första avgränsningen är hur uppfödningen av värphöns utförs. Det är dock av betydelse 

att ta hänsyn till denna aspekt då unghöns som är uppfödda och redan vana vid bursystem kan 

anpassas bättre till de bursystem de ska inhysas under resterade levnadstid. Vi utgår här från 

att lagstiftningen följs angående detta. 

Den andra avgränsningen gäller värphönsens foder. Då födosöksbeteendet är en viktig aspekt 

tar vi med den men avgränsar oss för hur fodertillverkningen utförs och vad foderblandningen 

innehåller. 

Den tredje avgränsningen som vidtagits är hur ljusprogrammen i värphönsanläggningar 

fungerar. Arbetet fördjupas angående burkonstruktionen och därför behandlas inte 

produktionsmönster vare sig i fångenskap eller i naturliga förhållanden. Vi förutsätter att 

tillräckligt ljus finns i byggnaden och att lagstiftningen följs.  

Den fjärde avgränsningen rör den ekonomiska delen. Inga kostnader tas med rörande 

bursystemen, tillverkning, intäkter och utgifter med mera. Vi anser likväl att eventuella 

kostnadsökningar bör kunna bli så små att buren ska ha möjlighet att användas. Dock är det 

ändå viktigast att buren tillfredställer hönans behov och beteenden.  
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Den femte avgränsningen som tas i beaktande är hur tekniken fungerar i bursystemen vad 

avser gödselhantering, foderutrustning, ägginsamling, strötillförsel, sandtillförsel, 

vattentillförseln samt rengöring av systemet. 

Arbetet avgränsar sig även ifrån EU- lagstiftning, då den svenska lagstiftningen håller de 

högsta kraven vad gäller djurhållning. 

2. Bakgrund 

Värphönsburar idag har begränsningar avseende på höns naturliga beteende så som att bygga 

bo före värpning, värpa, sandbada, krafsa efter föda, klättra/flyga upp i träd och på grenar för 

att sedan kunna vila.  

En inredd bur ska enligt nuvarande djurskyddslag, SFS (1988:534) vara försedd med 

sittpinne, värprede, sandbad samt ha en tillgänglig area på minst 0,06 m
2
 per djur. 

Förutsättningarna för att utföra ett naturligt beteende förhindras då hönsen hålls i för stora 

grupper med hänsyn till burens och hönsens storlek. 

2.1 Statistik om värphöns 

I början av 1960-talet började antalet djurslag på lantgårdarna att dala, för att istället ersättas 

med större enskilda djurbesättningar. I och med större grupper av höns och intensivare 

djurhållning blev nya inhysningssystem ett krav och de första hönsburarna för äggproduktion 

importerades i början på 1960-talet från USA. När dessa nya bursystem presenterades på en 

lantbruksutställning i Jönköping uppstod protester från djurskyddsmedvetna och även många 

lantbrukare ställde sig tveksamma till den nya djurhållningsformen. Trots tveksamheten från 

vissa håll kom de flesta värphöns att hållas i bur (Odén, 1994). 

Statistik visar att antalet besättningar har dalat kraftigt under de senaste 30 åren. På 60-talet 

fanns det omkring 60 000 besättningar och cirka 6 miljoner värphöns och år 2007 beräknades 

besättningarna till omkring 4200 stycken och antal höns uppkom till 5,3 miljoner 

(Jordbruksverket, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Visar skillnader i antal höns, besättningar samt djur per besättningar olika årtal.                              

Källa: Jordbruksverket, 2009-05-16 
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3. Historia 

Alla tamhöns tillhör samma art, Gallus domesticus. Hönan har sitt ursprung från 

Sydostasien och påvisades för 5000 – 8000 år sedan och då fanns det minst fyra arter vilda 

djungelhöns av släktet Gallus. De fyra djungelhönsen är Bankivahönan, Sonnerathönan, 

Ceylonhönan och Gaffelstjärthönan (Schiötte, 2001). 

Forskare är eniga om att Bankivahönan har haft det största bidraget av domesticeringen, 

men att de tre andra raserna är väldigt nära besläktade med denna. Efter att Bankivahöns 

fångats in, och sedan hållits som tamhöns och blandats med andra tamhöns är det idag 

svårt att säkert säga om det finns äkta och rena Bankivahöns bland infångade vilda djur. 

Hönsens utbredning startade i Kina och följde folkets vandringar och kulturens utbredning. 

Tamhönsen har haft olika betydelser genom tiderna. De har använts för religiös kult, spel 

så som tuppfäktning, fjäder och duntillverkning, gödsel, färg och kalkputs som kommer 

från äggvitan, samt matvaror så som ägg och kött (Schiötte, 2001). 

4. Hönans grundbeteende 

Hönans grundbeteende innefattar de orsaker och förutsättningar till att hönan beter sig 

naturligt och hur de utför olika behov. 

4.1. Etologi 

Etologi är läran om djurs beteende och dess orsaker (Jensen, 2002). Djuren studeras i dess 

naturliga miljö och iakttagelser görs om hur det medfödda beteendet är uppbyggt och 

förändrat genom den naturliga miljöns påverkan. Så sent som år 1950 uppstod intresse för 

området och att sätta studierna i samband med husdjursskötseln. Under senare år har det 

gjorts åtskilliga undersökningar på Bankivahönan i vilt tillstånd samt i kontrollerade 

former fast under mycket fria förhållanden (Schiötte, 2001). 

När beteenden studeras ska hänsyn tas till att djur drivs till olika handlingar av ett inre 

tillstånd som är genetiskt betingat. Detta verkar som ett behov och leder till ett 

aptitbeteende vars syfte är att hitta ett föremål eller några omständigheter som kan uppfylla 

behovet. Om detta uppfylls utlöses en instinkthandling, som kan tillfredsställa det 

ursprungliga behovet. Föremålet blir då till en stimulus eftersom det stimulerar individen 

att utföra just det programmerade handlingsmönster som svarar mot motivationen. 

Etologin hos höns berättar vilka instinktiva behov djuren har, samt vilka stimuli som ska 

finnas tillgängliga för att tillfredsställa dessa behov. Åsidosätts denna kunskap kan det 

ligga till grund för stress och stereotypier hos djuren (Schiötte, 2001). 
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4.2. Medfödda beteenden 

Många av hönsens beteende är medfödda. Ett exempel är kycklingen som har en inre 

motivation som säger att den ska picka på allt i närheten av den. Detta börjar tillfälligt med 

att huvud och näbb söker föremål som senare kan bidra till stimulus. I detta pickande är det 

hårda, avrundade föremål med ljus färg och med en storlek som passar att picka och svälja 

som är stimulerande. Även små, blanka föremål som rör sig och som inte har röd eller gul 

varningsfärg, samt långsmala föremål som vrider sig och alla slags gröna och färska blad 

är stimulerande. Tillfredsställelsen att äta upp dem stimulerar vidare det ursprungliga 

sökandet och blir ett mer målinriktat pickande med åtföljande ätrörelser (Schiötte, 2001). 

Hönan har även en inbyggd känsla för att välja variation i sin födosökning. Om djuren inte 

får stimulera dessa behov blir matsmältningsprocessen ofullgången och fodret utnyttjas 

inte maximalt. Pelleterat och malet färdigfoder har inte rätt stimulans, då hönan nästa 

enbart äter detta på ren tomgångshandling när hungern blir så stark att även detta 

fodermedel glider ner. Djuren får inte ens den biologiska svarssignalen av denna typ av 

foder, som betyder att nerverna registrerar att fodret behandlas tillfredsställande i 

muskelmagen (Schiötte, 2001).  

Motivation hos hönor är en viktig aspekt att ta hänsyn till när man inom äggproduktion håller 

höns i bursystem. Motivationen grundas på tre företeelser hos grupplevande djur, så som 

hönor. Så kallad social inhibitation, innebär att närvaro av andra individer kan hämma ett 

visst beteendemönster. I motsats till det kan andra individer i en grupp framkalla ett visst 

beteende och på så sätt utför höns beteendet endast i samvaro med andra. Är hönan då ensam 

blir det en enskildhets inhibitation. Till sist fungerar en social facilitering genom att åsynen av 

en annan individ i gruppen utför beteendemönstret överförs samma motivation eller 

intensiteten av beteendemönstret till andra i gruppen. En viktig betydelse av social facilitering 

för grupplevande djur är synkronisering av beteenden, det vill säga att medlemmar i en grupp 

utför samma beteende vid samma tidpunkt. Detta ökar gruppsammanhållningen som är viktig 

för flockdjur till exempel när det gäller flyktbeteende (Olsson, 2001). 

Andra beteenden måste läras in och det görs framför allt genom inlärning från hönan när 

kycklingarna är små (Odén, 1994).  

4.3 Flockdjur och rangordning 

Hönan är ett flockdjur och det är viktigt med en grupp, då den säkrar trygghet och ordning 

i flocken och gör den till en fungerande enhet. I vilt tillstånd består en flock av normalt tre 

till fyra tuppar och fem till femton hönor. Det finns en väl utformad dominanshierarki eller 

rangordning, som har sitt ursprung i de vilt levande hönsflockarna (Schiötte, 2001). I små 

grupper om cirka två till fem individer är rangordningen linjär, från den mest dominanta 

hönan till den höna som står lägst, den så kallade hackkycklingen. Hackkycklingen är den 

individ som får ta emot hackning från alla övriga i flocken utan att någonsin kunna hacka 

tillbaka (Odén, 1994). Detta beteende och aggressivitet visar på en socialt bevarande 

funktion och alla vet sedan sin plats i flocken (Schiötte, 2001). I större 

gruppsammansättningar är ofta rangförhållandena invecklade och därför ändras ofta 

hönorna hierarkiordningen eftersom de har en mindre välutvecklad minneskapacitet.  
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Rangordningen i hönsgrupper är inte stabil, utan förändras kontinuerligt då det är de friskaste 

och starkaste individerna som hamnar högst i rang, medan den som ruggar eller är sjuk 

sjunker i rang (Odén, 1994). Rangordningen har betydelse vid födointag, då den 

ranghögsta äter först och den ranglägsta i värsta fall får svälta. Detta grundas även på 

livsbevarande anpassning eftersom de högst stående oftast är bäst biologiskt utvecklade 

som i sin tur ska föra släktet vidare (Schiötte, 2001). 

En annan teori om rangordning och relationer mellan individer tar Per Jensen upp i sin bok, 

Djurens Beteende – och orsakerna till det. Han beskriver att det finns tre sätt som visar hur 

en dominansstruktur kan vara uppbyggd. Dessa sätt är despotism, vilket är när en höna är 

dominant och de under henne inte har någon tydlig inbördes relation. Den andra är den 

linjära rangordningen som Schiötte och Odén också förklarar. Jensen berättar dock att det 

kan vara mer komplicerat än linjär rangordning, och han förklarar det genom att höna A 

dominerar över höna B som i sin tur dominerar över höna C, men höna C dominerar i sin 

tur över höna A. Detta är den tredje typen och kallas komplex rangordning. Vilken typ av 

rangordning som försiggår i gruppen har ingen betydelse om bara gruppens medlemmar 

vet sin egen plats och relation till varje annan individ (Jensen, 2002).  

4.4 Individualavståndet 

I hönors sociala beteende finns ett begrepp som är betydelsefullt, det så kallade 

individualavståndet. Detta betyder att en höna inte accepterar en annan höna inom sin 

näbbs räckvidd vid födosökning. Om två hönor kommer varandra så nära, kommer 

ögonblickligen en hackreaktion från den som står högst i rang. Om djuren tvingas gå så tätt 

att denna reaktion utlöses kommer det bli upprepade strider och nervositet, som kan urarta 

i hysteri. Detta förekommer endast mellan individer av samma kön (Schiötte, 2001). 

Det är naturligt för en höna att ha cirka en till två kvadratmeters utrymme för att gå och 

beta. En flock kan då se varandra och dra nytta av andras varningar för eventuella faror. 

Om tillgången av föda är god tillbringar höns mindre än halva sin vakna tid åt födosökning 

(Schiötte, 2001).  

4.5 Komfortbeteendet 

Komfortbeteendet är en annan viktig del för djurens välbefinnande. Det handlar om att gapa, 

sträcka ut ben och vingar, flaxa, skaka på kroppen, långsamt putsa fjädrar och dun på sig 

själva och andra samt att bada i sand. Under denna tid samlas djuren tätt ihop i mer eller 

mindre intima samspel. De vilar och sover på en gren tätt tillsammans för att bevara trygghet 

och värme. Individerna får här en större tolerans mot varandra men måste ändå i dessa lägen 

ha utrymme att eventuellt vika undan för angrepp. Harmoni grundas även på att inte andra 

stressframkallande faktorer finns. Då kan situationerna bli mer komplicerade och 

fjäderputsning kan övergå till plockning, hackning och till och med kannibalism (Schiötte, 

2001).  

Djuren i en välmående hönsflock småpratar hela tiden med varandra på ett lugnt och 

behagligt sätt. Uppstår det däremot aggression mellan dem eller att till exempel en enskild 
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individ blir hackad eller mobbad hörs, till det tidigare, ett skrik och, till det senare, ett 

utdraget kvidande från den utsatta. Ett annat hönsläte utmärks av att hönan går upp i falsett 

som sker varje gång hon har lagt ett ägg och kallas annonseringsläte. Detta läte i samband 

med att hon går av och an eller rusar iväg, är ett sätt att påkalla intresset från eventuella 

fiender till henne själv istället för till hennes nylagda ägg. Detta beteende är ett lätt sätt för 

djurhållaren att se när hönsen lagt ägg (Odén, 1994). 

4.5.1 Vila/sitta på pinne  

Under naturliga förhållanden söker sig hönor till grenar i träd och buskar före nattens början 

för att kunna vara skyddade mot faror både från mark och från luften. Hönorna sitter tätt 

tillsammans på grenarna för att bevara värme. Av hönor som har tillgång till sittpinne i 

kommersiella bursystem använder majoriteten av dem sittpinnarna om natten. Konstruktionen 

av sittpinnar har både förbättrat fothälsa och styrka i benen. Det har visat sig genom 

experiment, att hönor föredrar sittpinnar som är placerade högt upp mer än de på lägre höjd 

men däremot spelar utformningen av pinnen ingen större roll (Olsson, 2001).  

Anna Olssons studier har visat att nattvila är starkt motiverat och påbörjas så fort ljuset 

dämpas. Hönorna hoppar från sittpinne till sittpinne för att komma så högt upp som möjligt. 

De placerar sig själva tätt intill varandra och de hönor som får en plats längst ut på sittpinnen 

försöker frekvent att ta sig in emot mitten. Efter att ordningen skipats på pinnarna sitter de där 

sedan tätt tillsammans hela natten (Olsson, 2001).   

4.5.2 Sandbada 

I naturliga förhållanden badar höns i löst material så som sand eller jord. Genom att burra upp 

sig i underlaget med ett speciellt organiserat beteendemönster, arbetar hon in materialet i 

fjäderdräkten för att hålla fjädrarna i god kondition samt för att avlägsna gamla och 

överflödiga fetter (Olsson, 2001). Denna process tar ungefär 20 minuter. Vuxna fåglar 

sandbadar ungefär varannan eller var tredje dag och i de flesta fall sandbadar alla i flocken 

samtidigt under eftermiddagarna. De söker då upp en plats med mycket sol och vanligtvis är 

det samma plats från dag till dag (Jensen, 2002). 

Sandbadningsbeteendet är en inombords uppbyggd motivation som ökar i takt med tiden 

sedan det senaste sandbadningstillfället. I samband med yttre faktorer så som till exempel ljus 

och värme sänks tröskeln för behovet. Vissa forskare tror även att social facilitering har en 

roll i sandbadningsbeteendet men experiment har visat att social facilitering inte har någon 

större effekt på beteendet för sandbadning. Detta medför att effekten av påverkan av andra 

individer är svag i jämförelse med andra faktorer som påverkar sandbadningsmotivationen 

(Olsson, 2001). 
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4.5.3 Söka föda 

Då höns söker efter föda krafsar de i marken med fötterna för att det översta ytskiktet ska 

skrapas bort. Därefter tar de några steg tillbaka och pickar i det område där de nyligen krafsat. 

Krafsandet är starkt kopplat till födointaget då hönor utför beteendet även om det inte finns 

något att skrapa bort. Pickningarna som hönan använder sig av när hon plockar upp födan i 

näbben utförs från ett avstånd av en till tre centimeter från det som ska ätas. Om födan är för 

stor finfördelas den genom att hon skakar på näbben. Annars slår hon näbben med innehållet 

mot marken. Efter att hönan svalt födan kommer hon att skrapa näbben antingen mot fötterna, 

marken eller andra föremål för att få bort rester (Jensen, 2003). Då detta är ett beteende som 

höns i naturliga förhållanden ägnar mycket tid åt, är ett förhindrande av att söka föda i 

burhållningssystem ett hot mot hönsens välfärd (Olsson, 2001). 

4.5.4 Bobygga 

Höns visar ett tydligt behov av att bygga bo före värpning och detta beteende ses cirka en till 

två timmar innan äggläggning (Olsson, 2001). I naturen byggs boet en bit från det område där 

flocken befinner sig. Hönan undersöker platsen genom att hon förflyttar sig med kroppen 

nästan horisontellt utsträckt med höga och bestämda steg. Hon väljer oftast en plats under tät 

vegetation. Efter att hon valt ut plats lägger hon sig på magen, vrider kroppen och krafsar med 

fötterna så att underlaget blir uppluckrat och pressas utåt från kroppen. Hon kommer sedan att 

hämta material med näbben medan hon ligger i boet.  Materialet kastar hönan bakåt över 

huvudet och ryggen eller så skrapas det in under kroppen. Efter det är hönan klar för att lägga 

ett ägg och därefter lämnar hon boet för att göra om processen cirka ett dygn senare, ofta då 

på samma plats (Jensen, 2003). Detta beteende styrs av en rad olika faktorer i det endokrina 

systemet i samband med ägglossning. Studier har visat att också en domesticerad höna har 

detta behov, även om det är hennes allra första värpning (Olsson, 2001). 

4.5.5 Värpning 

Mekanismen som styr hönans äggläggning påverkas stark av ljuset. Under naturliga 

förhållanden lägger hönan som mest ägg under den period av året då dagarna blir längre, det 

vill säga mars till och med maj. När hösten kommer minskar äggproduktionen igen. 

Äggläggningen sker mestadels under de första sex timmarna av dagen från och med att solen 

går upp (Fölsch & Odén, 1998). 
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5. Vad händer om beteenden förhindras? 

Djur behöver utföra sina naturliga beteenden med jämna mellanrum. Ju längre tiden går 

mellan varje aktivitet desto mer benägen är djuret att utföra beteendet. Motivationen för ett 

visst beteende ökar gradvis, det vill säga att ju längre tid det gått sedan ett givet beteende 

utfördes desto svagare stimuli behövs för att utlösa beteendet. Till slut kan det inre trycket för 

att utföra aktiviteten bli så stort att det ”flödar över” och djuret utför rörelsemönstret utan 

någon större yttre retning, vilket kallas tomgångshandlingar. Hos höns är ett typiskt beteende 

som inte kan stillas, just rörelsen för sandbadning. Förhindras höns från att sandbada utförs 

beteendet till slut ändå oavsett tillgång till sand eller inte (Jensen, 2006). Vad det gäller 

tomgångssandbadning visar Anna Olssons studier att det inte minskar motivationen att 

sandbada. Att vissa individer tomgångs-sandbadar trots att de har tillgång till sandbad, till 

exempel i inredda burar, beror sannolikt på att de har blivit präglade till det utifrån en uppväxt 

utan tillgänglighet till sand eller strö (Olsson, 2001). 

Andra beteenden som höns ger uttryck för är bobyggnad före äggläggning. Trots att ett 

redan färdigbyggt rede givits hönan, tillfredsställer inte detta rede hönan utan hon ägnar 

ungefär lika mycket tid till bobyggande som hon hade gjort om det inte funnits ett rede 

(Jensen, 2006). Skulle möjligheten att få lägga ägg i bo förhindras helt syns en klar 

frustration vid tidpunkten för äggläggning (Olsson, 2001). 

Vidare vad gäller beteendeförhindringar visar experiment att där inga sittpinnar finns 

tillgängliga syns hönsen vara mer oroliga och rör på sig mer under natten samt står upp mer 

än sitter (Olsson, 2001). 

Det oumbärliga för djuren verkar vara en kombination av att få utföra rörelserna och att 

uppnå de avsedda följderna, det vill säga att själva utförandet ofta är minst lika viktigt som 

resultatet av utförandet, som till exempel att en höna krafsar med fötterna efter föda. Detta är 

en viktig del i hönsens normala födosökande och så starkt inpräglat att hon inte kan lära sig 

att undertrycka beteendet, även om det leder till att hon inte får mat (Jensen, 2006). 

Alla de moment som medförs av inre, medfödda motivationer framkallar frustration om 

hönan förhindras utföra vissa beteenden vilket i sin tur leder till att hönan mår dåligt och 

det försvagar hennes välbefinnande. Dagens höns har påverkats av en intensiv avel för att 

kunna uppfylla våra krav att tjäna oss som värphöns. Aveln har medfört att det naturliga 

ruvbeteendet successivt har avtagit, genom att hönorna inte kan utsöndra det hormon som 

stoppar äggläggningen vid ruvningens början och hönorna kan på så vis värpa oavbrutet i 

ett helt år (Schiötte, 2001). Ungefär tio till femton procent av dessa hårdavlade hybridhöns 

kan ändå ruva sina ägg och föda upp kycklingarna (Odén, 1994). 

Trots den hårda förädlingen av värphöns är många av deras nedärvda beteenden 

fortfarande djupt rotade, till exempel lusten att sandbada. Till och med höns som aldrig har 

haft tillgång till strömaterial eller sand förstår genast vad de ska göra vid de tillfällen som 

det ges möjlighet. Även de som aldrig får möjlighet att sandbada utför rörelsen på 

nätgolvet i buren (Odén, 1994). 
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6. Lagstiftning  

Alla värphönsanläggningar ska uppfylla de lagstiftningskrav som finns i Sverige. Vår 

svenska Djurskyddslag, SFS (1988:534), beskriver grundläggande bestämmelser om hur 

djur ska hållas och skötas. Djurskyddsförordningen, SFS (1988:539) innehåller 

kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen. Vidare tillämpas 

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter, DFS (2007:5) som innehåller ytterligare detaljerad 

information som ska följas. 

6.1 Djurskyddslag, SFS (1988:534) 

Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas 

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. 

3 § Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet 

ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Stall och andra 

förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall 

och andra förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena. 

4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras 

hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud mot viss 

djurhållning. 

9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på 

ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder 

vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart. 

6.2. Djurskyddsförordningen, SFS (1988:539) 

Djurstallar  

1 b § Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så rymliga att samtliga djur i 

utrymmet kan ligga samtidigt och röra sig obehindrat. Utrymmena skall utformas så, att 

djuren kan bete sig naturligt. 

2 § Ett djurstall skall vara utformat så att klimatet i stallet blir tillfredsställande. Buller 

skall hållas på en låg nivå. Ett djurstall skall vara försett med fönster för 

dagsljus. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller för särskilt fall medge 

undantag från andra stycket.  

3 § Inredning i djurstallar och i andra förvaringsutrymmen för djur samt utrustning i hägn 

skall vara utformad så, att den inte tillfogar djuren skador eller medför risk för djurens 

hälsa. Inredning och övrig utrustning får inte hindra djuren att bete sig naturligt, otillbörligt 

inskränka deras rörelsefrihet eller annars verka störande på dem. 
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Förprövning av ny teknik 

7 § Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning skall ha godkänts från 

djurhälso- och djurskyddssynpunkt innan de får användas. Jordbruksverket får meddela 

föreskrifter om undantag från första stycket. 

8 § Frågor om godkännande av ny teknik prövas av Jordbruksverket. 

Djurhållning 

9 § Höns för äggproduktion får inte hållas i andra inhysningssystem än sådana som uppfyller 

hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt att 

dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå. Jordbruksverket får 

meddela ytterligare föreskrifter om hur hönsen skall inhysas. 

Allmänna råd till 9 § djurskyddsförordningen 

Strömedel med grov struktur, såsom exempelvis kutterspån, bör inte användas i bursystem. 

 

6.3. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd, DFS (2007:5) 

1 kap. Gemensamma bestämmelser 

 

Tillsyn och skötsel 

 

5 § Djur ska normalt ses till minst en gång dagligen. Nyfödda, sjuka eller skadade djur samt 

djur som beter sig onormalt ska ses till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga djur, särskilt 

vid tiden kring förlossningen. Djur ska hållas på ett sådant sätt att tillsynen över dem kan ske 

utan svårigheter. 

 

7 § Djur ska hållas tillfredsställande rena. 

 

8 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och djurhälsa ska 

kontrolleras dagligen. 

 

Utrymme, inredning och utrustning 

 

12 § Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta. Boxar eller liggytor med rörligt golv 

samt utgödslingssystem i öppna skrapgångar ska utrustas, utformas och skötas så att djuren 

inte tillfogas skador och så att utrustningen inte inverkar menligt på djurens beteende och 

hälsa. Detsamma gäller utformningen av dränerande golvytor. 

 

13 § Liggytor ska hållas rena och torra samt vara anpassade efter djurslag och stallklimat.  

 

15 § Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så 

att djuren lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten. 

 



 

  

 

 19 

 

Stallklimat och luftkvalitet 

 

19 § I stall ska djuren ha ett klimat som är anpassat till djurslaget och djurhållningsformen. 

 

Fönster och belysning 

 

24 § Djurstallar får vara försett med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster. 

 

Foder och vatten 

 

28 § Djur ska dagligen ges foder av lämplig struktur. Fodergivan ska garantera en tillräcklig, 

allsidig och välbalanserad näringstillförsel. 

 

29 § Djur ska få dricksvatten minst två gånger per dygn om inte annat anges i denna 

författning. 

 

Renhållning 

 

30 § Stallutrymmen ska rengöras och utgödslas minst en gång dagligen om inte systemet för 

djurhållning är uppbyggt för andra rutiner som ger god hygien. Vid kontinuerlig djurhållning 

ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant minst en gång årligen. Vid 

omgångsuppfödning ska stall eller stallavdelning rengöras noggrant före varje insättning av en 

ny omgång djur. Fjäderfästallar ska dessutom desinficeras innan en ny omgång djur sätts in. 

 

31 § Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet. 

6 kap. Särskilda bestämmelser för värphöns och unghöns 

 

Skötsel 

 

1 § Endast raser som har en medelvikt under 2,4 kg får hållas i burar. Djuren får hållas i burar 

högst två år. 

 

2 § Unghöns ska vara uppfödda i inhysningssystem som förbereder dem för det system som 

de ska hållas i som vuxna. 

 

3 § Belysning i stallar med plats för mer än 350 djur ska tändas och släckas med automatisk, 

tidsstyrd dimfunktion eller motsvarande. 

 

Allmänna råd till 4 § djurskyddslagen 

Värphöns bör ha en sammanhängande mörkerperiod på minst åtta timmar per dygn. 

 

4 § Ströbadet i burar för värphöns ska vara tillgängligt för hönsen under en sammanhängande 

period på minst fem timmar per dygn under den för hönsen aktiva delen av dygnet. 

 

Utrymme, inredning och utrustning 

 

12 § Dränerande golv ska vara så konstruerat att det ger stöd åt de främre klorna på varje fot. 

 

13 § Burar för värphöns eller unghöns ska ha täta sidoväggar. 
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14 § Burar för värphöns ska vara försedda med klonötare. 

 

15 § Ströbadet i burar för värphöns ska vara utformat så att hönsen kommer i direktkontakt 

med strömedlet vid ströbadning samt avgränsat så att strömedlet hålls kvar i ströbadet. 

 

16 § Golvet i ett rede får inte vara utfört så att fåglarna ligger direkt på rutnät av metall. 

Mått 

17 § Minsta utrymme för värphöns i bur. 

 

 
 

1) En bur får inte vara mindre än 0,2 m2. I minimiarea får inte inräknas yta under gödseldeflektor som inkräktar 

mer än 0,07 m in i buren, räknat vinkelrätt från burens front. 
2) Avser tillgänglig area. 

 

 

18 § Övriga mått med mera för värphöns i bur. 
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7. Värphönssystem 

Detta kapitel behandlar Sveriges olika hållningssystem av höns i äggproduktion. Vidare 

beskrivs vad ett bursystem skall innehålla samt vilka olika produktionsproblem som kan 

uppkomma i form av sjukdomar och stereotypier.  

7.1 Industrihönans villkor 

I Sverige finns idag omkring 5,3 miljoner värphöns men det är bara cirka sju procent av 

dem som lever ett något sånär naturligt liv med utevistelse och med möjlighet till att utföra 

sina naturliga beteenden samt behov (Jordbruksverket, 2008). De flesta värphöns föds upp 

hos specialiserade företag med kycklingar som levereras som färdiga unghöns vid 16 

veckors ålder eller när de är en dag gamla (Lärn-Nilsson, et al, 2005). En modern värphöna 

värper cirka 330 stycken ägg per år vilket motsvarar 20 kg. När hönan är omkring 19 

veckor börjar hon värpa och producerar ägg i cirka 60 veckor. När hönan är runt 75 veckor 

är hon inte längre lönsam och tas ut ur besättningen för att slaktas.(Livsmedelssverige, 

2009) 

Mer än en miljon värphöns hålls i godkända burar som innebär att de har tillgång till 

sittpinne, värprede, klonötare samt sandbad. Resterande värphönsanläggningar är 

utformade för frigående höns i flervåningssystem, frigående höns i envåningssystem och 

ekologiska system (Jordbruksverket, 2008).  

7.1.1 Flervåningssystem  

Det finns tre godkända flervåningssystem för frigående värphöns, dessa är testade enligt 

Ny teknikprövning av Jordbruksverket. De är Oli-Voletage-, Marielund- samt Vencomatic-

systemen. Nedan visas bilder på systemen. Flervåningssystemen har i regel 15 – 18 höns/ 

m
2 
golvarea. Fördelar med flervåningssystem är att hönsen kan utföra naturliga beteenden 

och att de har en stor rörelsefrihet som stärker muskulatur och skelett. En nackdel med 

systemen är att det är mycket viktigt att välja rätt djurmaterial för att undvika kraftiga 

utbrott av fjäderplockning och kannibalism. Risken för fellagda ägg är stor och detta kräver 

en större arbetsinsats. Även ströbädden som finns i systemen gör att det blir en hög 

ammoniakhalt, risken för parasiter är relativt stor och dammhalten blir högre med 

frigående djur. En annan mycket viktig del är att de lever i stora grupper på flera tusen 

djur. Detta gör att hönsen inte kan känna igen, komma ihåg och tillhöra en flock, vilket är 

en klar nackdel med systemet (Livsmedelssverige, 2009).   

 

Källa: Livsmedelssverige.org, 2009-05-12   
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7.1.2 Envåningssystem 

För frigående värphöns i envåningssystem finns det inga godkända alternativ som testats 

av Ny Teknikprövning. Dock har de fått användas fritt sedan den nya djurskyddslagen kom 

år 1988 och har inte behövt prövas för godkännande (Livsmedelssverige, 2009). Detta 

beror på att systemen är traditionella envåningssystem som funnits inom äggproduktionen i 

Sverige och räknas då inte som ny teknik (Brasch & Nilsson, 2008). Frigående höns i 

envåningssystem ska hållas med maximalt 9 höns/m
2
 golvyta. Fördelarna med 

envåningssystem är att hönorna kan röra sig relativt fritt samt utföra sina naturliga 

beteenden. Nackdelarna är att för detta system är desamma som i flervåningssystemen, 

men här tillkommer en högre riskfaktor att höns kan klämmas ihjäl om djuren blir skrämda 

och flyr in i hörn eller reden (Livsmedelssverige, 2009). 

 

  

Källa: Livsmedelssverige, 2009-05-12 

7.1.3 Ekologiska system 

Regler för ekologisk produktion innebär att varje höna ska ha tillgång till 4m
2
 betesmark 

per höna utomhus, och de ska ha mer utrymme såväl i huset som i värpreden och på 

sittpinnar. Höns i dessa system ska ges tillräckligt med ljusinsläpp och ha tillgång till 

sandbad. Gruppen ska bestå av högst 3000 hönor och djuren ska få ett KRAV– godkänt 

foder (Livsmedelssverige, 2009). Fördelar med det ekologiska systemet är att det främjar 

djurens välfärd i jämförelse med konventionell produktion. Detta hänger ihop med att 

hönsen får större möjlighet att leva i enlighet med sina naturliga beteenden. Fördelarna 

med ekologisk produktion väger över de nackdelar som finns (Konsumentverket, 2009). 

7.1.4 Inredda bursystem 

De faciliteter som en inredd bur ska ha, det vill säga sittpinne, sandbad, klonötare och 

värprede, ska inrymmas på en yta som inte behöver vara större än 0,6 m
2
 per individ. 

Utrymmet förhindrar således att hönsen kan få utlopp för sina naturliga behov (Jansson & 

Östman, 2007) och beteenden som spelar en mycket stor roll för deras välmående (Odén, 

1994). 
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Att hålla höns i fångenskap innebär att vissa krav på hönsens boplatser ska uppfyllas. 

Framför allt ska deras naturliga beteenden kunna tillgodoses i största mån och utöver den 

aspekten finns det även viktiga hänsynstaganden vad det gäller hönsens fysiologiska behov 

(Jansson & Östman, 2007). 

Det finns en bred variation på utseendet av inredda burar. Position och utformning av 

inredning är viktigt för att kunna användas på bästa sätt och på så vis bidra till god miljö- 

och djurvälfärd, hygien och för ett naturligt uppträdande (EFSA, 2004). 

En hönsanläggning ska även vara välisolerad och ha en bra ventilation men får heller inte 

vara för kall, det vill säga att temperaturen inte bör understiga 4 till 5ºC. Höns klarar av 

kyla på ett bra sätt men om det är kallt går deras energi istället åt till att hålla 

kroppsvärmen uppe och inte till att producera ägg (Jansson & Östman, 2007). 

Utformningen av burarna samt gruppstorlekarna i bursystemen medför ohälsa då hönsen 

får svårighet med att få naturlig träning av muskler och leder. Detta problem har åtgärdats 

med att inreda burarna med sittpinne för att stärka benmuskulaturen men istället 

uppkommer då andra problem med till exempel skadade ägg (Odén, 1994). 

7.2 Beskrivning av burar 

Enligt Djurskyddsförordningen, SFS (1988:539) ska en bur vara inredd med rede, sittpinne 

samt sandbad. De flesta av dagens burar är tillverkade i behandlad metall (Victorsson, 2009). 

Nuvarande godkända bursystem för höns inhyser antingen åtta eller tio individer per bur, 

vilket varierar på grund av burarnas storlek (Victorsson, 2008). Då industrin värnar mest om 

ekonomin utformas burarna efter de lägst ställda kraven. Detta gör att det blir onaturligt trångt 

i buren i perspektiv med antal höns (Odén, 1994). Burens storlek är i stark relation till det 

antal individer som ska vara i buren (EFSA, 2004). 

7.2.1 Värprede 

Höns behöver en skyddad plats, som hönan kan lägga sina ägg på, så hönsens krav på 

värprede är att det ska kännas rymligt men också inbjudande och skyddat. Varje värpfack 

bör ha en bredd samt höjd på 25 till 30 centimeter (cm) och ett djup på cirka 40 cm 

(Jansson & Östman, 2007).  

I naturen lägger en höna sina ägg i ett enskilt bo och när antalet är det för arten normala 

styr hennes instinkt henne till att lägga sig på äggen och ruva dem tills de kläcks (Lärn-

Nilsson, et al, 2005). 

Värpredena kan placeras baktill, i sidan eller nära framkanten av buren. Valet styrs av 

möjligheten till inspektionen av djuren och hygien hos både höns och ägg. Värpredena 

förekommer som enskilda eller kolonireden. Med kolonireden menas att hönorna har 

möjlighet att värpa tillsammans i ett gemensamt utrymme. Underlaget kan bestå av konstgräs, 

gummimattor, plastnät eller strö (EFSA, 2004). Värpreden har vanligen en matta av astroturf, 

vilket är som en konstgjord gräsmatta av plast med cirka en centimeter långa strån 
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(Victorsson, 2009). Framför värpredena hänger en gardin/ ett skynke, också det av plast eller 

gummi, för att hönsen ska få en så rofylld värpning som möjligt (Swedfarm AB, 2009).  

7.2.2 Sandbad 

Ströbadet/sandbadet placeras med fördel ovanpå värpredena eller på en lägre nivå baktill eller 

intill sidan av buren. I burarna kan sandbadet hållas på mattor eller i strölådor. 

Tillgängligheten för ströbädden är begränsad till vissa perioder på dygnet för att förhindra att 

hönsen lägger ägg där. Typ av material som kan användas är sågspån, hackad halm, torv eller 

sand (EFSA, 2004). Burens sandbad brukar innehålla såg- eller kutterspån eftersom sand kan 

slita på burens utrustning (Konsumentverket, 2004). Torv samt sand har visat sig vara det 

mest effektiva strömaterialet för höns då det lättare kommer nära inpå kroppen vilket då leder 

till att de överflödiga fetterna i fjäderdräkten kan avlägsnas. När det gäller till exempel 

kutterspån, har det materialet inte tillräcklig effekt vilket kan leda till avbrutna och förkortade 

sandbadningsperioder (Wall, 2003). Sandbaden utnyttjas inte lika väl som sittpinnar och 

värpreden och det kan bero på att sandbaden inte är optimalt utformade eller att strömaterialet 

inte är tillräckligt tilltalande för hönsen. Ströet i sandbaden kan sprättas ut relativt fort av de 

första hönorna som nyttjar sandbadet vilket gör att de höns som står lägre i rang inte får 

samma effekt av sandbadet som de andra (Konsumentverket, 2004). 

7.2.3 Sittpinnar 

Varje hönsbur ska ha sittpinnar tillgängliga för alla höns samtidigt, då höns instinktivt 

söker skydd ovan mark. Utrymmet på sittpinnarna ska vara väl tilltaget för att hönsen inte 

ska behöva slåss om sittplats (Jansson & Östman, 2007). 

Sittpinnar i inredda burar kan förekomma i material som trä, plast eller metall. Det är viktigt 

att det inte finns några vassa kanter som kan orsaka skador på hönsens fötter samt bröstben. 

Sittpinnarna kan inrättas på en rad olika positioner och höjder (EFSA, 2004). 

7.2.4 Klonötare 

I inredda burar ska slipmedel finnas för att nöta hönsens klor. Det finns en bred variation av 

olika material och utföranden så som keramik och sten, slipmassa, självhäftande slipremsor 

och metallplattor med slipeffekt. Vissa av dessa har längre hållbarhet än andra och även 

effekten av nötningen påverkas av hönsens genotyp. Vanligtvis är klonötaren placerad i 

underkant av fodertråget så att klorna nöts medan hönsen går fram och tillbaka under tiden 

som de äter (EFSA, 2004).   

7.2.5 Utfodring 

Vid foderstationer krävs att det ska finnas gott om utrymme för att hönsen inte ska behöva 

trängas med varandra, vilket i sin tur kan leda till att ranglåga får svårt att komma till fodret, 

då höns som flockdjur gärna vill göra samma sak samtidigt (Jansson & Östman, 2007). 
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Utfodringen sker via distribution i ett tråg som ofta är del i ett kedjeutfodringssystem, det vill 

säga fodret transporteras på ett rullande kedjeband. Detta system går på utsidan och längsmed 

burens framsida, vilket gör att hönsen endast kan äta från ett håll. Vattentillgången i inredda 

burar löses genom vattennipplar (EFSA, 2004).    

7.2.6 Golv 

Golvet hos de flesta hönsburar består av metallnät. Det är viktigt att nätet är behandlat, till 

exempel genom att galvanisera materialet. Detta görs för att förhindra fot- och äggskador. 

Nätgolv av plast ger en bättre fothälsa hos hönsen jämfört med metall. Golvet i värpredet bör 

också ha en lutning på max 12 procent för att äggen ska rulla ned i framkanten av buren. 

Nätgolv kan orsaka skador i och med att risken finns för att hönsen kan fastna . Det här kan 

vara mycket smärtsamt om inte problemet upptäcks i tid (EFSA, 2004). 

Gödselhanteringen i burarna är vanligtvis mekaniserad, antingen med hjälp av skrapor eller 

band. Ammoniakhalten kan minimeras med hjälp av en luftanordning under burarna (EFSA, 

2004). 

7.2.7 Ljussättning 

Ett jämt ljusflöde minimerar golvägg, pickning eller kvävning. Där det finns naturligt ljus, 

övertäcks eller justeras ljusflödet för att förhindra det direkta solljus som strömmar in och 

istället fördela det jämt över hela anläggningen. Ljusstyrka på över 10 lux undviks då för att 

undvika fjäderplockning. En normal ljusstyrka i ett hönshus ligger på en nivå mellan 5 och 7 

lux (EFSA, 2004). 

7.3 Fördelar med bursystem 

Den främsta fördelen med burhållning är att produktionskostnaderna kan hållas på en låg 

nivå vilket innebär kostnaderna för allt ifrån arbetsinsats, foderförbrukning till andelen 

kasserade ägg. En annan fördel är att invärtes parasitangrepp som sprids med hönsens 

avföring även minimeras (Odén, 1994). 

Vad det gäller gruppstorlekarna i bursystemen har hönsen lättare att känna igen varandra 

och därmed är den inbördes hierarkin beständig vilket leder till att aggressioner hålls nere. 

Är däremot gruppmedlemmarna för många blir det svårt för hönsen att hålla reda på vem 

som är vem och då leder det till att hierarkin ständigt måste återupprättas (Keeling, 1993). 

Bursystemet leder till att fjäderplockning och kannibalism kan begränsas till en bur 

(Livsmedelssverige, 2009). 

Även ammoniakproduktionen är begränsad och hönsen är relativt okänsliga för yttre 

störningar. Dödligheten är mindre än i andra hållningssystem som frigående höns i fler- 

eller envåningssystem (Livsmedelssverige, 2009).  
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7.4 Nackdelar med bursystem 

Eftersom hanteringen av djurhållningen i bursystem är automatiserad, det vill säga foder- 

och vattengiva, ägginsamling och utgödsling, innebär detta att det inte krävs några 

djupgående kunskaper om höns för att klara av skötseln vilket då kan leda till fler 

nackdelar vad det gäller hönsens levnadssätt (Keeling, 1993). 

Burhönsen har även en begränsad rörelsefrihet jämfört med de i systemen för lösgående 

höns. Det är även svårt att få en bra placering av sandbadet så det kan utnyttjas och stängas 

av vid olika tidpunkter. Sandbadet kräver även regelbunden påfyllning (Livsmedelssverige, 

2009). 

7.5. Godkända, inredda bursystem 

Sverige har idag fem olika inredda bursystem som är godkända enligt Ny Teknikprövning. 

Dessa är Victorsson som har två olika typer och Hellmann, Triotec OY samt Big Dutchman 

som har en typ av bur vardera (Miljanic, 2009). 

Ny Teknikprövning innebär att en mängd olika kriterier måste uppfyllas för att buren ska bli 

godkänd innan den får börja användas av äggproducenter. De skäl som ligger till grund för 

besluten behandlar enligt utvärderingsprogrammet med utgångspunkt från gränsvärden, 

godtagbara nivåer och särskilda bedömningar. Kraven för att ett system ska godkännas är att 

samtliga gränsvärden och nivåer faller inom de acceptabla ramar som tagits fram 

(Jordbruksverket, 2002). 

7.5.1 Big Dutchman 

Big Dutchman har ett alternativsystem för värphöns. Det heter Aviplus och är ett 

komfortsystem för värphöns. Aviplus uppfyller alla krav för CE- rekommendationerna 

beträffande minimum normer och välbefinnande för värphöns. En Aviplus bur är 1,2 m lång 

och 63 cm djup och den installeras i tre våningar. Buren är inredd för tio hönor med 0,0756m
2
 

per höna och har 12cm foderplats per höna. Aviplus har värprede, ströbad, sittpinne samt 

klonötare. Redet är 1508 cm
2
 stort och ströbadet 1200 cm

2
 stort. Övrig yta uppgår till 6090 

cm
2
 (Swedfarm, 2009). 

 

  

Källa: Big Dutchman.se, 2009-05-11
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7.5.2 Victorsson 

Victorsson AB tillverkar hönsbursystem med inredning som är EU- godkända (direktiv 

1999/74) samt CE- märkta. CE- märkning innebär att buren uppfyller EU- direktiv 1999/74 

daterad 1999-07-17 som gäller för burar till äggproduktionsanläggningar. Företaget har 

flertalet olika burar men det är endast de så kallade trivselbur T-8 och trivselbur T-10 som 

används i Sverige. Burarna är gjorda av galvaniserad plåt och är moduluppbyggda. De har den 

inredning som krävs enligt svensk lagstiftning så som värprede, sandbad, sittpinne och 

klonötare. Grundutförandet av bursystemen kan byggas ut med system för gödselhantering 

och ägginsamling samt ljusautomatik med dimbara lysrör. Victorssons värprede är utformat 

för att ge bästa värpningsmiljö, och varje höna har ett utrymme på cirka 0,015 m
2
. Botten av 

värpredet består av en redesmatta i Astroturf. Dessutom är värpredet avskärmat med en 

gardin. Sandbadet som finns fylls på automatiskt eller manuellt med spån. Sandbadet stängs 

av under värptiden, vilket förhindrar felplacerade ägg. Victorsson använder sig av en sittpinne 

som är unik och är ergonomiskt framformad av forskare för att den ska stärka ben och 

minimera fotskador. Den är antingen av trä, plast eller stål. Klonötaren är integrerad i buren 

och är mycket slitstark samt effektiv (Victorsson, 2009). 

 

  

Trivselbur för 8 hönor, Victorsson.se, 2009-05-09 

  

Trivselbur för 10 hönor, Victorsson, 2009-05-09 
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7.5.3. Hellman 

Hellman system S- 500 är en bur för 8 hönor. Buren är 1,2 m lång, 0,5 m bred och 0,45 m hög 

(i bakkant). Redet är 1200 cm
2
 stort som ger varje höna 150 cm

2
. Övrig yta uppgår till 4800 

cm
2
 som ger en yta på 600 cm

2
 per höna. Sittpinnens längd per höna är 15 cm och varje 

individ har 12 cm utrymme vid fodertråget (Hellmann, 2009). 

 

 

Bilder: Burskiss av Hellmans system S-500, den översta bilden visar genomskärning av två burar med mått i 

millimeter. Den nedre bilden visar samma system framifrån sett och bilden till höger visar hur                            

3- våningssystemet är uppbyggt. Källa: www.hellmannpoultry.com, 2009-05-11 

7.5.4 Triotec OY 

Triotecs stimulansbur, Tape 136 B, har värprede, sittpinnar, ströbad samt klonötare. Värpredet 

har gardiner vid ingången och en svängbar servicelucka samt en botten av perforerad plast. 

Ströbadet är placerat ovanpå värpredet och kan öppnas och stängas automatiskt. Sittpinnar är 

av hårt trä som är hygieniskt och medverkar till god fothälsa. Buren är 1,2 meter lång och 0,5 

meter djup. Den har en höjd på 0,45 meter (Triotec OY, 2009). Värpredets, sandbadets, och 

burens tillgängliga area för varje höna samt sittpinnelängd är i enlighet med gällande 

lagstiftning (Agropool, 2009).  
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7.6 Produktionsproblem 

En höna ska ha bra hull, en blank fjäderdräkt och pigga ögon. Näbben ska vara hel och ska 

ha en frisk kam och slör. Dessutom ska ben och fötter vara friska, kloaken ren och fin samt 

att hönan ska vara parasitfri (Neuschütz, et al, 2005). 

Med hållande av höns kan sjukdomar och diverse problem uppstå som följd av en förhöjd 

produktion och inhysningsmetod för värphöns i bur, vilket påverkar djurens välfärd 

(Neuschütz, et al, 2005). 

7.6.1 Produktionsrelaterade sjukdomar 

Hos högproducerande värphöns är fettlever och benskörhet problem som räknas som 

sjukdomar. De uppkommer genom att hönsen är inaktiva i sina burar. Dess problem kan 

minskas och undvikas genom att ge hönsen större burar, fler sittpinnar med mera 

(Neuschütz, et al, 2005). En annan orsak till benskörhet är fodersammansättningen. Det är 

brister i kalcium- och fosforhalter som ger störningar i matsmältningssystemet, vilket i sin 

tur leder till att hönan tar kalk ur benstommen (Hedman, 1996). 

Äggledareinflammation är en annan sjukdom högproducerande hönor drabbas av, då det är 

mycket ansträngande för fortplantningsorganen att värpa cirka ett ägg om dagen. I 

samband med detta symtom får hönan även ofta bukhinneinflammation. Buken blir då 

uppsvälld och fylld med var. Akut sjuka djur ska behandlas med antibiotika och de hönor 

som drabbas av kroniskt sjukdomstillstånd bör avlivas (Neuschütz, et al, 2005). 

Även njurgikt är en sjukdom som uppkommer vid hög produktion. Den orsakas av att 

njurarna belastas då hönsfodret innehåller stora mängder protein eller när vattnet är av 

dålig kvalitet. Konsekvenserna blir att urinsyra läcker ut från njurarna och rinner ut genom 

hönans kloak och orsakar sveda på huden. Dessa hönor bör avlivas (Neuschütz, et al, 

2005). 

7.6.2 Inredningsrelaterade sjukdomar 

Fotbölder är en inflammation som drabbar främst hönsens trampdynor. Orsaken till 

inflammationerna är att stafylokockbakterier får fäste i sår som hönsen kan ha uppstått av 

inredning och för liten yta för hönsen att röra sig på. På grund av att drabbade djur får ont 

och inte rör på sig är risken hög att de blir hackkycklingar (Hedman, 1996). 

7.6.3  Felbeteenden och stereotypier hos höns 

Stereotypier är upprepande av ett visst beteende och framkallas ur ett uppdämt behov av att 

utföra delar av ett naturligt beteende som är förhindrat i den miljö djuret lever (Jensen P. 

2006). Stereotypier är dock relativt ovanligt i värphönsanläggningar förutom det stereotypa 

beteendet ”pacing” som sker innan äggläggning. Detta beteende har observerats hos höns som 

hålls i konventionella burar (EFSA, 2004). ”Pacing” innebär att hönan går eller springer av 

och an och orsakas av att hon inte kan isolera sig för värpning (Jensen, 2006).  
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Alla beteendestörningar har troligen nära samband med stress och framkallas ur förhållanden 

där tillvägagångssätten för hantering inte fungerar optimalt (Jensen, 2006). Stressen antas 

generellt vara skadligt för djurens välfärd, där för mycket och även för lite stress är 

oönskade element, medan en viss nivå av stress är nödvändigt för att upprätthålla normala 

biologiska funktioner (EFSA, 2004). 

Det mest effektiva sättet att förhindra att stereotypier uppstår är att komma till rätta med 

problemen, det vill säga att den miljö djuren lever i så långt det är möjligt, tillgodoser deras 

behov av att utföra sina naturliga beteenden (Jensen, 2006). 

Fjäderhackning är ett stort djurskyddsproblem, då det är smärtsamt för fåglarna när fjädrarna 

rycks ut. Detta ökar risken för skador när djuren saknar fjädrar, vilket orsakar problem med 

reglering av kroppstemperatur och de förlorar i stor utsträckning sin flygförmåga 

(Djurskyddsmyndigheten, 2009). 

Fjäderplockning/hackning kan bero på avsaknad av strö eller dålig ströbädd, eller byte av 

foder (Neuschütz, et al, 2005). Bevis finns för att tillförsel av strö motverkar fjäderplockning 

som räknas som ett allvarligt djurvälfärdsproblem. Fjäderplockning anses vara ett missriktat 

pickande som egentligen ska utföras i marken i sökandet efter föda. En annan anledning till 

fjäderplockning anses vara omriktat sandbadningpickande, vilket uppkommer hos de höns 

som har växt upp i miljöer där strö inte fanns tillgängligt (Wall, 2003). 

Ofta börjar plockningen av fjädrar runt gumpkörteln. Vid utfodring av för mycket energirik 

föda kan hönorna få för mycket överskottsenergi och utför då plockningsbeteendet i brist på 

andra aktiviteter (Neuschütz, et al, 2005). 

Fjäderplockning kan även bero på ett vanemässigt beteende hos den hackande hönan. När 

sedan blödande sår uppkommer får hönan smak för detta och fortsätter. Detta beteende leder 

till ständig oro i flocken, varvid vissa individer jagar några andra. Ovanan kan spridas så att 

flera djur deltar i jakten och hackar loss fjädrar och angriper ben och tår. Sysslolöshet och för 

mycket ljus stimulerar denna stereotypi (Hedman, 1996). 

Kannibalism kan som ovan nämnts börja genom fjäderplockning och av fodrets 

sammansättning och utlöses exempelvis vid brist på salt. Det finns också hormonella orsaker, 

då risken ökar vid könsmognaden. Om en hona får en skada eller ett framfall av värpningen 

så att hon blöder kan hon utsättas för kloakhackning av andra hönor. När denna typ av 

hackning sker ger sig oftast inte den hackande hönan sig förrän den har rivit ut inälvorna ur 

det andra djuret och på så sett dödat det. Detta kan gå mycket fort. Hackning kan även riktas 

mot huvud och ögon och kan leda till blindhet etcetera (Hedman, 1996). 

Det som kan göras för att förebygga detta problem är att förbättra miljön och avlägsna de 

plockande/hackande hönorna. En för övrigt frisk höna återhämtar sig snabbt om den hackande 

hönan tas bort. Även på mindre skador kan det räcka med lite tjärspray som minskar intresset 

för såret. Fjäderdräkten kan inte växa ut så länge hönan värper (Neuschütz, et al, 2005). 

Huvudkast, är när hönan gör upprepade kast med huvudet och detta orsakas av att hönan 

har för litet utrymme (Jensen, 2006). 
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En annan beteenderubbning är skrämsel. Höns är lättskrämda djur. Varje störning i 

omgivningen kan ge anledning till oro. Sådana får som följd att djuren blir uppskrämda och 

hetsar iväg till en annan sida i buren. Hönor som kommer underst i klungan kan vid olyckliga 

tillfällen trampas eller kvävas ihjäl.  

Oftast leder detta inte till en sådan förödelse utan istället att hönsen ängsligt springer runt och 

försöker ta sig ut ur buren. Detta kan leda till stark stress (Hedman, 1996).  

Höns som upplever stark stress kan gå in i ett tillstånd så kallat tonisk immobilitet (TI), vilket 

menas att ett djur som känner sig hotat, av till exempel rovdjur, låser musklerna i kroppen och 

på så vis ”spelar död”. Tillståndet är sedan länge känt och är med andra ord ett naturligt 

beteende (Bråstrand & Söderkvist, 2009). Detta har visat sig vara en indikator på välfärd hos 

djur i fångenskap, fåglar med hög skrämselnivå förmodas ha en lång TI, det vill säga är 

försatta i lamhet under en längre period än de som har låg skrämselnivå (Wall, 2003). 

7.6.4 Parasiter/kvalster 

Parasiter är relativt vanliga hos höns och kan olyckligtvis komma in med nya djur. De kan 

också komma in med utrustning, andra fjäderfän och dylikt. Om det blir ett parasitangrepp 

måste man rengöra väldigt noggrant i hönshuset och behandla djuren. Till det används 

naturläkemedel som är giftigt för insekter men inte för höns och människor. Kiseldioxin är 

ett annat alternativ. Båda kan användas direkt på hönan, inredning och övrig utrustning 

(Svedberg, 2004). 

Yttre parasitangrepp utgörs bland annat av blodsugande kvalster (Dermanyssus gallinae) 

som nattetid livnär sig på fjäderfän och andra fåglar. Under dagen sitter de gömda i 

skrymslen och vrår i närheten av sina värddjur. Vid svåra parasitangrepp kan kvalster 

synas på hönsen även dagtid. Kvalster förökar sig under varma och fuktiga förhållanden 

och påträffas främst i april – maj eller under rötmånaden, det vill säga i slutet av juli till 

slutet av augusti (Svedberg, 2004). 

Nyinsatta höns till bursystem ska helst hållas i karantän i två till tre veckor för att 

djurhållaren ska upptäcka om de har sjukdomar eller inte. De hålls då ifrån de andra 

djuren, helst även i annan byggnad. Det mest praktiska sättet att undvika smittor är att köpa 

in ruvägg som får kläckas i flocken. Dock måste då alla ägg desinficeras så att alla 

eventuella smittor försvinner (Neuschütz, et al, 2005). 

Problemlösning:  

 Att identifiera problemen och åtgärda till en relativt godtagbar nivå.  

 Använda en kvalsterfälla rutinmässigt för att kontrollera om kvalsterhalten är hög.  

 Behandling med godkända bekämpningsmedel.  

 Sanera och desinfektera mellan varje insättning av nya djur (Odelros, 2008). 
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8. Diskussion 

Efter att vi har studerat hönan under arbetets gång har vi kommit fram till att det är ett mycket 

speciellt djur med många starka behov och beteenden. Det har visats sig mycket viktigt att 

hönorna får utföra dessa nödvändigheter, om deras välfärd ska bli acceptabel, vilket vi anser 

den inte vara i dagens bursystem. Då hönan lever hela sin livstid i små burar som inte liknar 

något i hönans naturliga miljö måste systemen förändras om för att hönan ska må och leva ett 

värdigare liv.  

Hönor är även mycket viljekraftiga och bestämda djur, som vill ha sitt eget utrymme 

samtidigt som hon vill hålla sig inom en flock för att känna trygghet och få utlopp för sina 

sociala beteendemönster.  

Resonerande tankar som kommit upp när vi studerat hönor i fångenskap är att djuren ser 

relativt fina och friska ut då de är unga och nyinsatta i de inredda burarna, vilket förstås är 

positivt. Vid observerande av samma eller andra äldre hönor som befinner sig på 

produktionstoppen och därefter, ser de inte lika välmående ut. Fjäderdräkten är skadad och en 

stor del av hönorna har ont om fjädrar. Detta skulle inte ske under naturliga förhållanden och 

vi anser detta vara ett mycket stort problem. Dock är det olika faktorer som orsakar 

problemet, så som val av material i burarna och inredning, strö i sandbadet och att hönorna 

gör odåd på varandra. Materialet sliter på fjäderdräkten och genom att inte använda bästa 

möjliga sandbadsströ som hönorna kan ha nytta av i sin rengöring av fjäderdräkten försämras 

problemet ytterligare. Senare i diskussionen pratar vi mer ingående om hur vi har löst dessa 

och övriga problem.  

Litteraturen vi använt oss av har både varit av äldre slag och relativt nya källor, och trots 

åldern har den äldre litteraturen har källorna uppfattats som trovärdiga och givande. Mycket 

av den litteratur som var skrevs i början på 90-talet behandlar hönans grundbeteende och 

naturliga levnadssätt vilket har varit ett väl studerat ämne i många år. Vid flertalet tillfällen 

hade dock inte den nya lagstiftningen trätt i kraft angående hönshållning i inredda burar och 

mycket litteratur som berörde utformningen av burar var inte relevant. En svårighet var att få 

tag i betydelsefull litteratur i form av böcker, artiklar, rapporter med mera som gjorts de 

senaste åren. 

De personer som vi har diskuterat och pratat med muntligen är kunniga människor med lång 

erfarenhet i värphönsbranschen. Docent Ragnar Tauson, som idag arbetar på Sveriges 

Lantbruks Universitet, SLU, i Uppsala är en av dem som tagit fram de nuvarande 

bursystemen och han testar även nya förslag åt Jordbruksverket. Vi anser att han har mycket 

goda och bra kunskaper och hans forskning främjar både hönor och djurhållare. Han har en 

stor trovärdighet inom ämnet och har en betydande inverkan i olika frågor och beslut för att 

utveckla systemen.  

De andra personer vi haft kontakt med har gett oss mycket bra information. All muntlig fakta 

har vi beaktat med ett noggrant öga då olika tolkningar kan göras från person till person.  
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De burar som har genomgått Ny Teknikprövning är alla godkända för att användas i Sveriges 

värphönsanläggningar. Vad som kan ses utifrån tabellen nedan är att många av de mått som 

de olika företagen har utarbetat för sina burar, är desamma. Mycket av detta tror vi beror på 

att företagen har utgått från att endast klara av lagkraven för Djurskyddslagstiftningens 

minimimått utan att ta hänsyn till djurens välfärd, vilket med lagstiftningens mått anses vara 

tillräckligt.  

Tabell 2: En uppställning av de burar som används i Sverige ger en överskådlig uppfattning 

om hur burmåtten förhåller sig till varandra. Sist i tabellen är den bur vi har tagit fram. 

                Info 

Bursystem 

Bredd/ djup 

mm 

Antal 

hönor 

Tillgänglig area 

cm
2
/höna 

Värprede, 

mm 

Sandbad, 

mm 

Sittpinne 

cm/höna 

Fodertråg 

cm/höna 

Victorsson T8 1207/ 498 8 600 150 150 15 12 

Victorsson T10 1207/630 10 600 150 150 15 12 

Big Dutchman 

Aviplus 

1200/ 630 10 756 150,8 120  12 

Hellmann S-500 1200/ 500 8 600 150  15 12 

Triotec Tape 136B 1200/ 500 8 600 150 150 15 12 

Vår bur 1670/ 600 8 877,5 300 300 19,7 14,6 

 

8. 1 Val av utformning 

Vidare kommer här en förklaring och diskussion angående den nya buren som gjorts för 

arbetet. 

8.1.1. Burstorlek och individantal  

Burens storlek kommer att uppgå till att varje höna får 0,125 m² yta att röra sig på. Detta görs 

då hönan har ett starkt behov av att få det så kallade individualavståndet tillgodosett och vi 

anser att det är en förbättring jämfört med nuvarande bursystem att öka ytan för varje höna. 

För en höna är det naturligt att ha cirka 2 m² fri yta att gå och picka på. Golvutrymmet, i vår 

bur, där det finns möjlighet att krafsa och söka föda uppgår till 0,8775 m
2
. Författaren 

Schiötte menar att genom tillräckligt med yta undviks hackreaktioner som kan uppstå vid för 

trånga utrymmen för hönsen. Detta anser vi stämma och vill förbättra situationen något, men 

vi tar även hänsyn till andra aspekter så som värpreden, sandbad med mera och att vi vill att 

vår bur ska kunna användas i ett inrett bursystem (Schiötte, 2001).  
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Gruppens storlek är även en viktig aspekt som vi tar i anspråk. Flocken i den nya buren 

kommer att uppgå till åtta stycken individer. Enligt Schiötte finns det i en naturlig flock fem 

till femton hönor samt några tuppar. Där av åtta hönor är en bra grupp att hålla tillsammans; 

lite mindre än medeltalet vilket är positivt, anser vi (Schiötte, 2001).  

I större grupper är rangförhållanden mer komplicerade och hönorna ändrar ofta 

hierarkiordningen, vilket kan leda till stress och vidare beteendestörningar. När vi studerat 

höns i olika bursystem har vi kommit fram till att åtta hönor kommer bra överrens och har ett 

bra förhållande till varandra. De vet vem som står högst i rang och det minskar trycket av 

fjäderplockning och hackning samt stress, som kan leda till stereotypier. Vi tycker även att det 

är mycket viktigt att djurhållaren ska kunna se till sina djur dagligen och genom att ha åtta 

hönor i en bur blir det enkelt och lätthanterigt att räkna och undersöka djuren. Ytterligare 

tankar kring detta är att hönsgrupperna blir lugnare och stressar mindre när djurhållaren kan 

på ett lätt sätt inspektera alla individer.  

8.1.2 Värprede 

Värpredena kommer att utföras så att fyra av de åtta hönorna kommer att kunna värpa 

samtidigt. Denna aspekt grundas på forskning som säger att djuren ska kunna följa sina 

naturliga cykler. Enligt värphönsproducenten Christer Svensson så ska värpredena vara stora 

och öppna, men ändå skyddade och ha lagom med ljus så att varje höna kan känna sig bekväm 

(Svensson, 2009). Detta håller vi med om och förbättrar på så vis redena genom att mer än 

fördubbla den, enligt lagstiftning, minsta tillgängliga arean, det vill säga från 0,015m
2
 till 

0,375m
2
 per höna. Diskussionen kring detta gick av och an då det övriga utrymmet inte blev 

lika stort som om buren endast skulle ha ett värprede. Dock vi kom fram till att fler värpreden 

skulle gynna både hönornas harmoni under äggläggningen och att det är en fördel med två 

olika utrymmen. Det gör att hönsen kan välja att undvika någon annans rede och följaktligen 

låta bli att hamna i problematiska situationer. Redena kan också användas till att fly undan 

plötsliga faror och strider som ibland uppstår.  

Värpredets botten kommer ha en lutande botten på 8º, vilket behövs för att äggen ska rulla ner 

i rännan som fångar upp dem på utsidan av buren, mot framsidan. Bottenmaterialet som läggs 

in i redet är nät av metall som ligger underst samt ovanpå nätet en matta av plast med hål i 

som är cirka 1 cm
2
 stora, vilket gör att i händelse av att hönsen gödslar där kan det försvinna 

ner och föras ut med gödselbandet. Ovanpå dessa bottenmaterial ska finhackad halm placeras 

manuellt av djurhållaren, vilket ska ske innan hönsen inhyses och därefter en gång per månad. 

Under nätet kommer golvet rulla, som senare beskrivs under avsnitt 8.1.7. Fördelar med detta 

är att gödsel och annat avfall kan följa med bandet ut ur systemet och på så vis minimeras 

smittoriskerna. Draperierna kommer vara av tre millimeter tjocka gummiplattor och kommer 

att fästas i värpredets överkant. Det har vi valt på grund av att det fungerar bra i nuvarande 

bursystem. I värpredet kommer ett tvärgående draperi att fungera som avskärmare mellan 

facken för att hönsen ska kunna värpa enskilt. 
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8.1.3 Sandbad 

Sandbadens storlek kommer även de att mer än fördubblas, jämfört med nuvarande 

bursystem. I dagens burar får det endast plats en höna åt gången och det kan medföra att 

konkurrens sker mellan hönorna eftersom beteendet ofta startar med att en individ utför 

rörelserna, för att sedan följas av de andra i flocken. Större yta ger bättre chans för hönorna att 

kunna bete sig som i naturen, där alla har tillfälle och utrymme att sandbada när behovet 

utlöses. Då problem kan uppkomma med sandbad ska den nya buren minimera dessa, med 

tanke på alla gömslen det finns för kvalster att ansätta sig på. Nuvarande burars sandbad är av 

metall som är uppbyggt som en box vars kanter är vikta upptill, vilket gör det svårt att hålla 

rent. Enligt Svensson skulle det vara en stor fördel att inte ha dessa kanter överallt och det 

sliter även mer på hönsens fjäderdräkt (Svensson, 2009). Detta tar det nya sandbadet hänsyn 

till och det kommer ha avrundade kanter istället. Tekniken kommer att utföras på lämpligt 

sett, det tas dock inte med i utformningens val.  

Sandbaden kommer att placeras ovanpå värpredena för att utnyttja utrymmet maximalt och att 

upp- och nedhopp från och till ytan kommer att stärka hönornas skelett och muskulatur. 

Då sandbadet ska vara tillgängligt minst fem timmar per dygn, enligt 

Djurskyddsförordningen, SFS (1988:539), kommer det finnas ett galler som fälls upp 

automatiskt den tid som hönorna kommer att ha tillgång till sandbadet. Metoden är tillämpad i 

dagens bursystem. Gallret tillverkas av galvaniserad metall, företrädelsevis stål. Det förs upp i 

taket när sandbadet ska bli tillgängligt för hönorna och placeras där så att hönorna inte kan 

fastna eller skada sig. Denna tid avser den period efter det att hönsen värpt sina ägg, detta för 

att undvika att ägg ska hamna i sandbadet. Det är även denna tid efter värpningen som hönsen 

behöver få utlopp för sandbadsbehovet. Materialet som kommer att användas är en 

gummimatta med en hög bakkant och sidorna kommer att bestå av genomskinlig plast som 

även den kommer att gå upp i taket. Detta för att undvika att strömaterialet ska fastna i 

gömslen och påverka hygien och teknik, också att sandavfall hamnar på golvmattan och förs 

ut med gödslen.  

Det strömaterial den nya buren kommer att innehålla är finkornig sand. Detta gör det mest 

naturligt för hönan då den badar i sand eller jord i det vilda. Sand ger en ren och blank 

fjäderdräkt som är en del till att hönsen får en bra hälsa.  

8.1.4 Sittpinnar  

Varför vi har valt att ha sittpinnar, är att det enligt Djurskyddsförordningen, SFS (1988:539) 

ska finnas med i inredningen i en hönsbur. Forskning har visat att höns har en stark 

motivation att sova på sittpinnar ovan mark. Hönsen känner sig tryggare ju högre upp de 

sitter. Materialet har betydelse på hönsens hälsa, det vill säga klor, muskulatur och 

beteendemässigt. Vidare har vi valt sittpinnar med ovalt tvärsnitt för att undvika skador, som 

uppkommer om inte sittpinnen har en stor yta. En stor yta ger ett lågt tryck på 

bröstbenskammen när hönan vilar bröstet mot pinnen.  

Pinnen ska även vara smal där trampdynans centrala del vilar, det vill säga på den avrundade 

delen. Det här används för att undvika fotbölder. Fotbölderna förebyggs också då det används 
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hårt trämaterial istället för exempelvis plast. Plast, metall och liknande material är dock 

lättare att göra rent, men vi ser främst att djurens välmående går i första hand. Sittpinnarna 

ska sitta i olika höjder då hönsen helst vill sitta på de översta pinnarna om det finns flera 

tillgängliga. Rangordningen gynnas av att det finns fler sittpinnar för hönorna att välja mellan 

då de individerna med högre rang oftast sitter högst upp.   

Den översta pinnen kommer att vara 117 cm lång och vi beräknar att den kommer att ha 

utrymme åt alla hönor samtidigt. Den undre sittpinnen kommer att vara 50 cm vilket ger en 

sammanlagd längd på sittpinnar till ett mått av 167 cm. Detta medför att hönorna har varsin 

längd av omkring 20,8 cm. Förankringen mellan de två sittpinnarna kommer att vara med en 

klätterpinne av samma material. Lutningen på klätterpinnen medför att hönsen inte kommer 

att kunna använda sig av denna för vila, utan mer som avsats till att klättra på. Detta medför 

en ökad möjlighet att bete sig naturligt i buren. Klätterpinnarna ska även fästas på ett sådant 

sätt att inte potentiella kvalstergömmor uppkommer. Enligt lagstiftningen ska en höna ha 15 

cm tillgänglig sittpinne vilket vi anser vara i minsta laget. Vi utökar den längden för att 

hönorna ska kunna undfly problem och förbättra valmöjligheterna i buren, vilket underlättar 

beteendet för gruppstrukturen.   

Eftersom den bakersta sittpinnen är placerad 20 cm upp från golvet beräknat kan hönorna 

även gå runt i buren utan att hoppa över material. Om strider uppstår kan hönorna 

förhållandevis lätt springa runt i buren utan att något hindrar dem och det minskar risken för 

att de ska bli inklämda och bli utsatta för aggression.     

8.1.5 Klonötare 

Den typ av klonötare som används i Victorssons bursystem, vilket är ett av de godkända 

inhysningssystemen, enligt Ny Teknikprövning, är utformade som hål i metallen som sitter 

under fodertråget. Detta är undersökt och fungerar bra, så den nya buren kommer tillämpa 

denna teknik för nötning av klor.  

8.1.6 Utfodring 

Utfodringen kommer att utgå från fodertråg på framsidan av buren. Dessa väljer vi då de 

fungerar bra i de godkända bursystemen. De ska gå tio meter per minut då detta fungerar bra i 

dagens system. För att utöka hönsens möjlighet att leta efter föda, som de sysselsätter sig med 

i naturen under stora delar av dagen, ska de även få tilldelat sig korn av rund struktur i lagom 

storlek i ströblandningen som ska spridas på golvet. Dessa korn kan till exempel vara av olika 

sädesslag. Tillförseln förmodas leda till att hönsen kommer att bli mer uppmärksamma och få 

tillgodosett en del av det stora födosöksbeteende som de har. I och med att hönan stimuleras 

till att bli mer uppmärksam till följd av födosök minskas därför risken för att hönan missriktar 

sitt beteende till att börja hacka på någon annan i flocken. 
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8.1.7 Golv 

Det som väljs som golvmaterial i buren är delvis nät av metall, delvis rullande band av räfflat 

gummimaterial, vilket vi sett användas för kalvar vid kalvstationen på SLU i Uppsala och 

fungerar bra. Därför vill vi anpassa denna metod till vår hönsbur vilket medför att hönsen inte 

behöver gå på nätgolv och kan då utföra behovet att leta efter föda utan problem samt undvika 

att fastna och skada sig. Gummibandet kommer att finnas från fodertråget till innersta väggen 

i buren. Det kommer vara av en bredd som sträcker sig från sida till sida i buren som gör att 

det kan placeras under ett flertal burar. Detta medför att det enbart är värpredena som kommer 

att ha en lutning på 8º. Från fyra olika hål, som är placerade i framkanten av buren, kommer 

det pumpas ut strö som förser bandet med kutterspån samt cirka fem gånger per dag med 

kutterspån blandat med foder. Bandet kommer rulla 12 gånger per dygn, en gång i timmen på 

den ljusa tiden av dygnet, och rullar då 10 cm på 10 minuter.  

8.1.8 Väggar och tak 

Tre av burens väggar samt tak kommer att vara av slät och matt metall. Detta finns i dagens 

burar och fungerar bra, därför anser vi att det inte är nödvändigt att byta material. Framsidan 

kommer även den utformas som dagens bursystem med fyra horisontella metallstänger. 

Hönshållare tycker detta val av dörrsystem fungerar utan problem och vi väljer därför att 

använda oss av denna teknik.  

8.1.9 Ljussättning 

Ljusinflödet i buren kommer att vara av samma typ som de godkända bursystemen har, det 

vill säga, det kommer att användas lampor med ett godkänt ljusflöde som anpassas för att 

ljuset ska bli tillräckligt men inte för starkt inne i burarna.  
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8.2 Skiss på bur 

Burskisserna som tagits fram anger mått och placering av inredning.  

8.2.1 Mått och beräkningar   

Burens bottenarea är beräknad efter att varje höna ska ha tillgång till en area på totalt 1250 

cm
2
. Djupet vi bestämde att använda var 600 mm och burens längd blir då 1670 mm. Detta 

ger buren en total area på 10 020 cm
2. 

Den totala tillgängliga arean, vilket är exklusive 

värprede och sandbad, är på 7020 cm
2
 och ger därmed varje höna 877,5 cm

2
. I beräkningarna 

har sandbadets area inte räknats med på grund av att hörnorna inte har denna yta till 

förfogande under hela dygnet. Värpredets area har inte heller räknats med i den totala 

tillgänga arean då hönorna endast ska vara där under tiden de värper.  

Sittpinnarna kommer vara 1170 mm långa respektive 500 mm samt två stycken klätterpinnar 

vilka är 150 mm vardera. Sittpinnarna placeras i höjdled så att pinnen längst in (1170 mm) 

kommer placeras 200 mm ovanför golvet. Den fästs i sandbadets väggar. Från den pinnen 

förankras två 150 mm pinnar till den nedre och främre pinnen som är 500 mm lång. Den 

främre pinnen kommer att placeras 100 mm ovanför golvet.  

Värpredena placeras på vardera kortsidan. De är 250 mm breda och 600 mm djupa. Detta ger 

ett värprede en area som uppgår till 1500 cm
2 
som då ger samtliga hönor 373 cm

2
 var, på 

totala redesytan räknat. Samma mått uppnås för sandbaden då de är lokaliserade ovanpå 

värpredena.  
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Figur 1: Skiss på beskrivning av placering av burens inredning, sett från ovan. 
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Figur 2: Skiss på buren med mått i millimeter, sett från ovan. 
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Figur 3: Skiss och beskriver av burens areal, sett från ovan. 
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Figur 4: Genomskärningsskiss av bur, sedd från sidan, som beskriver placering av inredning. 
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Figur 5: Genomskärningsskiss av bur, sedd från sidan med mått i mm. 

 

 

 

 

 

Figur 6: Modell av den nya buren sedd framifrån. 
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8. 3 Övriga synpunkter 

Examensarbetet har syftat till att göra en ny skiss och modell av en hönsbur som främjar 

värphönans naturliga beteenden. Detta anser vi är näst intill omöjligt och andra alternativ, så 

som ekologisk hållning av värphöns, bör då användas istället som inhysningssystem som en 

bra variant. Dock är den ekologiska produktionen i många fall inte lämpad för alla 

äggproducenter då det är både dyrt och kräver stora markytor. På grund av situationen ville vi 

därför förbättra en bur till något mer rimliga minimikrav vad gäller hur trångt en höna får leva 

och ändå få sina beteenden och behov tillgodosedda. 

Djurskyddslagens portalparagrafer lyder ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt 

lidande och sjukdom” samt ”Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant 

sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt”(Djurskyddslag, 

SFS 1988:534). Utifrån dessa lagkrav tycker vi att värphöns i burar kommer i skymundan, då 

inga av dessa viktiga paragrafer efterföljs. Vad det gäller Djurskyddsförordningen och 

efterföljande föreskrifter anser vi att de motsäger djurskyddslagens krav i avseende på 

minimått, tillsyn och miljöberikning. 

Med den nya burens utformning utökas möjligheterna för burhöns att kunna utföra sina 

naturliga beteenden. Vi har tagit fasta på att de även i burar ska ha möjlighet till sitt 

födosöksbeteende i form av att kunna sprätta och picka på ett plant underlag. Likaså tillämpas 

deras bobyggnadsbehov av att det kommer att tillföras byggmaterial till redena. 

Sandbadningsmöjligheterna har fördubblats då det finns två utrymmen hönsen kan sandbada i, 

detta för att de trivs att sysselsätta sig med badningen i grupp. De olika höjderna på 

sittpinnarna i buren gynnar hönsens rörelseförmåga då de får både en stärkt muskulatur och 

balans samt tillgodoser behovet av att tillbringa sin nattvila högt upp på pinnar. 

Klätterpinnarna gör det möjligt för hönsen att ta sig upp och ner i buren från golv till sandbad, 

via sittpinnarna vilket också är att gynna ett naturligt beteende.  

Alla dessa förändringar i vår bur leder inte bara till individualmässiga förbättringar utan även 

till positiva effekter i flocken, då möjligheterna till ett naturligare liv i fångenskap minskar 

hönsens felbeteenden och uppkomsten av stereotypier.
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