PASNINGSVEJLEDNING
TIL EKS-BURHØNS

Adoption

af burhøns

Denne pasningsvejledning er ment som en vejledning specifikt til høns,
der adopteres fra ægindustrien. Der fokuseres derfor på ting, du skal
være særligt opmærksom på, når du adopterer en burhøne eller en
høne fra en anden form for industrialiseret produktion.
Det forudsættes, at du har et grundlæggende kendskab til hold af høns,
herunder fodring, hønseadfærd og -behov, rengøring af hønsehus,
håndtering af evt. sygdom, osv.
Har du ikke det, anbefaler vi Dansk Fjerkræ Forum (www.fjerkrae.dk),
hvis hjemmeside er fyldt med informationer om alt, der har at gøre
med hønsehold.
Du kan også låne bøger om hønsehold på biblioteket.

Med venlig hilsen
Lina Christensen
Redningschef, Frie Vinger
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De første uger

Foder til eks-burhøns

For de fleste høns tager det noget tid at vænne sig til livet uden for burene. De skal
jo først til at lære, hvordan man skraber i jorden, støvbader og gør alle de andre
ting, der er naturlige for høns at gøre.

Hønsene i ægindustrien er fremavlede til at lægge unaturligt mange æg. Det betyder, at de har et stort behov for kalk. De skal derfor have rigelige mængder kalk
til rådighed i form af f.eks. skaller. Ellers skal eks-burhøns fodres på samme måde
som andre høns.

Det ligger instinktivt i dem, hvordan man gør disse ting. Men fordi deres instinkter har været undertrykt så længe, kan det tage noget tid, før man ser dem skrabe,
støvbade, osv. Det første stykke tid kan det også være nødvendigt at hjælpe dem
ind i hønsehuset om aftenen, men med tiden lærer de at gå ind selv.
Efter nogle måneder – sommetider allerede efter nogle få uger – opfører de sig,
som om de altid har været frie høns. Når de får nye fjer, er det ikke til at se, at de
engang var burhøns.

Det første stykke tid kan det være, de ikke vil spise grønt eller madrester, som høns
ellers plejer at elske. Det er fordi, de ikke ved, at det kan spises. I burene har de
spist det samme foder hver eneste dag, så de skal lige lære, at man også kan spise
andre ting.
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Eks-burhøns sammen med andre høns

Forventet levetid

Eks-burhøns kan i de fleste tilfælde sagtens sættes sammen med andre høns. Ligesom ved alle andre sammensætninger af høns skal man dog være forberedt på, at
de ”gamle” høns det første stykke tid kan være efter de nye og f.eks. hakke ud efter
dem.

De fleste burhøns vil kunne leve i flere år, når de er kommet ud af burene. Burhøns
og andre høns fra ægindustrien bliver dog typisk ikke lige så gamle som andre
typer høns. Men ingen regel uden undtagelse.

Fordi burhøns typisk er svage, lige når de kommer ud af burene, kan det være en
god ide at have dem gående for sig selv det første stykke tid. Man kan f.eks. sætte
hegn op inde i hønsegården, så den midlertidigt bliver delt i to. På den måde kan
de nye høns komme sig lidt oven på deres tid i burene, før de bliver introduceret
for de ”gamle” høns, samtidig med at de kan se hinanden an gennem hegnet. Det
vil ruste dem bedre til sammensætningen.

Der findes eksempler på eks-burhøns, der er blevet meget gamle. Hos Farm Sanctuary i USA bor der en 12-årig eks-burhøne, der lever i bedste velgående.

