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GALET VÄRRE
Fjäderfän i vi l laträdgården

A T T  K Ö P A  H Ö N S

Höns köper man lättast genom uppfödare eller av andra
hönsägare. Svenska Lanthönsklubben och Svenska 
Rasfjäderfäförbundet kan förmedla kontakter till upp-
födare. Vilken sort ska man då välja?  Vill man ha lugna 
höns som går bra att klappa är Dvärgkochin en liten bra 
ras, lämpliga större raser är till exempel Plymouth Rock, 
Sussex eller New Hampshire. Gamla lantraser som 
Orpington och Blommehöns är också tåliga och fungerar 
bra i vårt nordiska klimat. För att täcka en familjs års-
behov av ägg behövs inte särskilt många hönor. Ägg-
produktionen minskar dock med hönans ålder och under 
vinterhalvåret värper hönorna i princip ingenting.

T A  H A N D  O M  D I N A  H Ö N S 
Höns behöver ett dragfritt, isolerat hönshus, ett bo där 
de känner sig trygga. I boet ska det finnas reden där 
de kan värpa och sittpinnar där de kan sova. Hur man 
nu kan koppla av och somna på en pinne, det är en 
gåta för mig. Hönorna vil l också kunna vistas utomhus. 
Gör en inhägnad i direkt anslutningen ti l l hönshuset 
där de kan gå in och ut som de behagar. På nätterna
bör hönsen vara inlåsta eftersom rovdjur som ti l l 
exempel räv ser höns som en smaklig delikatess. 
Hönor pickar gärna i jorden och äter l ite av varje, som 

maskar, småkryp och fröer. De gil lar också matrester 
som majs, rotfrukter, ärter, bröd och kokt pasta. Kom-
plettera det med mer näringsrik föda som hönsfoder 
som du köper i djuraffären. 

P A P P A S  H Ö N S  –  E N  S A N N  H I S T O R I A

Nu får vi besök, sa pappa ti l l min mamma, när han 
på påskafton i år stod och tittade ut genom fönstret. 
Mamma kikade ut och såg hur en tupp med be-
stämda steg marscherade fram mot deras höns som 
gick lösa på gården. Ett par dagar senare kom en 
granne förbi och undrade om pappa möjl igtvis hade 
sett hans tupp. Jodå,  du kan föl ja med in här, säger 
pappa, han sitter på en pinne i ladugården bland 
mina höns. Grannen tog tuppen under armen och 
återbördade rymlingen ti l l den egna hönsgården. Ett 
par dagar senare finner pappa åter grannens tupp 
sittande i hönshuset mitt i hönsflocken. Denna gång 
kom grannen snabbt för att åter hämta ti l lbaka sin 
rymningsbenägna tupp. Det visade sig att tuppen 
endast hade en gammal skralt ig höna i sin ”f lock”, så 
att han var intresserad av l ite f ler damer var kanske 
inte så konstigt. Grannen, som är en rådig man, köpte
nu genast en hel f lock unghönor. Sedan dess har 
pappa inte haft f ler besök av grannens pi lska tupp.

L Ä S T I P S

I boken ”Höns i trädgården” 
av Karin Neuschütz, kan du 
bland annat lära dig mycket 
mer om hönsskötsel och hur 
hönshus och utegård kan se 
ut och inredas.

takt med att v i b l i r a l l t  mer intresserade av att odla vår egen mat är det också många som funderar på 
om det är möj l igt att vara s jä lvförsör jande på ägg. Bor man på landet är det inga problem att skaffa 
höns men bor man inom tättbebyggt område ska man först kol la med kommunen, reglerna var ierar

mel lan ol ika kommuner. I  Borås där jag bor krävs t i l ls tånd för att ha höns/tupp inom område med 
detal jp lan eftersom djuren kan upplevas störande av grannarna. Det är Mi l jö- och hälsoskyddsnämnden 
som lämnar t i l ls tånd efter att ha gjort en bedömning. Men v isst känns det väl s jä lvk lart att också s jä lv 
stämma av med grannarna innan man skr ider t i l l  verket . Framföral l t  tuppar kan väsnas en hel del och på 
v issa stä l len är det därför okej att ha hönor men inte någon tupp. Annars kan en tupp ha en lugnande 
inverkan på f locken och främja sammanhål ln ingen. Höns behöver dagl ig t i l lsyn men är annars ganska 
lättskötta, säl lskapl iga och ett ro l igt ins lag i trädgården. 


