
Hvad koster det? 
Se dit hønsehold som en hobby. Høns i haven giver glæde, egne æg, 
kyllinger og minimerer dit madspild. Et hønsehus kan du købe 
færdigt for ca. 3000 kroner, eller du kan bygge et tilsvarende i bedre 
kvalitet for ca. samme beløb. En racehøne koster fra 100 kroner og 
op til 250 kroner, hvilket er meget billigt sammenlignet med 
udlandet. En industrihøne koster langt mindre, hvilket skyldes, at de 
er skabt af industrien og avlet i tusindvis. Husk! Forhandleren tjener 
penge på en industrihøne til 80 kroner; en privat avler sætter som 
regel penge til, ved salg af høner pga. selektiv avl, dyrevelfærd m.m. 
KØB PRIVAT! Det tjener dig og dyrene bedst. God fornøjelse med dit 
nye hønsehold. 

 

Find mere om høns hos                        
Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl og 

internetportalen Dansk Fjerkræ Forum 
www.racefjerkrae.dk                  

www.fjerkrae.dk 

 

Guide til  
Køb af høns til haven  

 

Kommende hønseejere løber tit og ofte ind i de 
samme ting/problemer når de gerne vil holde 
høns. Denne folder giver dig gode råd til en 

god opstart på dit hønsehold. 



Valg af høns 
Når du skal købe dine første høns er spørgsmålet ofte: hvad skal jeg 
købe? Groft sagt skelnes der mellem to typer høns:  
1) industrihøns skabt af industrien, også kaldet hybrider, fx         

ISA brown, røde amerikanere, amberlink, lohmann m.v. 

2) racehøns, som er høns med racetypiske egenskaber og som 
avles privat, uden for industrien.  

Industrihøns er skabt til at lægge så mange æg som muligt, på så lidt 
foder som muligt, og veje så lidt som muligt. Det giver et godt 
ægudbytte de første år, men kan også give anledning til bekymringer, 
hvis hønen får æggelederprolpaps på grund af for mange lagte æg i 
forhold til hønens anatomi. Racehøns lægger lidt færre æg, men til 
gengæld lever en racehøne som regel længere, og æggene er mere 
unikke i form og farve, sammenlignet med en industrihønes.  

Et hønsehold til en familie på fire kan bestå af fire til fem høner og en 
hane, eller blot fire til seks høner. Høns er flokdyr, og bør aldrig 
holdes i mindre flokke end minimum tre individer.  
 

Køb af høns 
Høns købes med stor fordel hos private opdrættere. Du kan finde en 
opdrætter af din favoritrace via Danmarks Fjerkræavlerforening for 
Raceavl, som også henviser til specialklubber for de forskellige 
racehøns. Alternativt er der mange forhandlere der sælger kyllinger 
og hønniker, men ofte har forhandlernes "racehøns" ikke meget med 
de racehøns som private opdrættere kan tilbyde at gøre, og mangler 
ofte racetypiske træk. 

Hønsehuset 
Høns har brug for et sted at sove om natten, og et sted at være når 
det regner og sner. Huset behøver ikke være isoleret, men det skal 
være fri for træk. Et brugt legehus kan sagtens bruges, men du kan 
også bygge et selv. Vær opmærksom på, at de færdiglavede huse som 
fx dyrehandlere og byggemarkeder sælger, ofte er i dårlig kvalitet, og 
ikke kan rumme så mange høns som producenten oplyser om.  
Hønsehuset skal have en ventilationsrist, og derudover redekasser, 
to redekasser til seks høns er nok. Der skal være en siddepind, som 
kan bestå af en lægte med afrundede hjørner, og der skal være plads 
til foder, som ifølge dansk lovgivning skal befinde sig under 
overdækning. Som strøelse kan du bruge savspåner eller grus.  
 

Foder 
Der findes fuldfoder til høns, der indeholder alt hvad hønen har brug 
for. Dog synes høns godt om en variereret kost, så det er en god idé 
at købe tilskudsfoder, hvor der kan blandes korn sammen med 
tørfoderet. Kalktilskud er også nødvendigt, enten i form at 
muslingeskaller eller kalktilsud tilsat foderet. Høns æder desuden det 
meste køkkenaffald på nær avocado og rå kartoffelskræller, som kan 
være lettere giftigt for fjerkræ. 
 

Tiltrækker høns rotter?  
Nej! Det er en skrøne at hønsehold tiltrækker rotter. Hvis man sørger 
for at fodre indendørs, samle eventuelle foderrester op i 
hønsegården, og opbevarer foderet i en rottesikker beholder, 
kommer der ingen rotter.  
 

Kan man holde høns i en villahave? 
Ja! Det kan man sagtens. Enkelte kommuner ønsker ikke en hane i 
byzone, men de fleste har intet imod, at der er en hane i 
hønseholdet. Det er dog en god idé at tjekke din kommunes 
hjemmeside inden du etablerer et hønsehold, og det er ligeledes god 
skik at holde hønsene inde i hønsehuset til kl. 7 i hverdagene og kl. 8 i 
weekender. Husk at fortæl dine naboer om dine nye høns. 


