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UDLÅN AF HØNS OG HØNSEFRÆSER 

Udlån af høns og hønsefræser sker på helt frivillig og ulønnet basis med det 

formål at få flere folk til at holde høns i haven – fordi høns er sjove, 

miljøvenlige dyr, der bl.a. spiser madrester og derved minimere 

affaldsmængden. Og så lægger de dejlige friske æg. 

 

Hvad er en hønsefræser? 

En hønsefræser er et mobilt hønsehus, som du kan låne i 3 måneder og se om 

det at holde høns er noget for dig/jer. Der følger tre høns med af racen Isa 

Brown. 

 

Høns hele året 

Høns er ikke kun en sommeraktivitet, men derimod en mulighed for hele 

familien at finde ud af om I ønsker at holde høns. Selvom hønsene ikke er et 

underholdningsprojekt, så er hønsene ofte tamme og ret selskabelige. Selvom 

høns ikke er kæledyr, kan de godt lide opmærksomhed fra os mennesker, især 

hvis vi har en godbid til dem. 

 

Hvad kræver det? 

At holde høns kræver ikke meget. Men du skal dog lukke dem ind i hønsehuset 

hver aften (ellers risikerer du at ræven tager dem) og de skal altid have adgang 

til rent vand og økologisk kraftfoder. 

Selve hønsefræseren er ca. 3m lang og kan stå på en terrasse eller græsplæne. 

Hønsene kan gå frit omkring i haven (om dagen) – men husk at de spiser alt 

hvad de kan komme i nærheden af, så dine kålplanter, visse blomster og andre 

grøntsager står også for skud. 

 

Hvad spiser hønsene? 

Det er en skrøne at høns er altædende, men de spiser det meste. Grønt ukrudt og 

grønsager fra haven er de som regel glade for, især bladbeder, og de små spirer 

fra skvalderkål. Kål og kålrester samt salat og salatrester er lækkerier for dem. 

Fra køkkenet spiser de madrester. De tager det meste med stor fornøjelse, og 

især spaghetti, brød- og osterester vil de kaste sig over. Giv dem ikke 

æggeskaller, fordi der er en risiko for at de begynder at hakke i deres egne æg. 

De skal selvfølgelig have økologisk hønsefoder i form af æglægningsfoder, der 

indeholder alt det de har brug for af hensyn til æglægning og deres helbred. Det 
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gavner også æglægningen at give dem et tilskud af knuste strandskaller. En 

høne kan ikke holde varmen ved udelukkende at spise grønsager/havegrønt. 

 

Det er en stor gevinst for husholdningen med de 3 høns. Omkostningerne til 

deres købefoder opvejes let af de gode æg de lægger. Du skal selv sørge for 

foder og strøelse til hønsene, samt give dem frisk vand, men til gengæld har du 

også friske æg fra hver høne næsten hver dag. 

Der følger fodertrug og vandbeholder med hønsefræseren. Hvis disse går i 

stykker, skal de selvfølgelig erstattes. 

 

Hvem kan låne høns og mobilt hønsehus? 

Alle der bor i Furesø Kommune eller på anden måde er tilknyttet til kommunen 

kan låne hønsene og hønsefræseren i tre måneder. 

 

Vil du beholde hønsene? 

Det sker meget ofte, at den som låner hønsene, vælger at beholder dem. Så får 

næste låner tre helt nye æglægningsklar ungehøns. Man kan beholde hønsene 

hvis man betaler for tre nye, i alt ca. 300 kr. Det er jo netop det, som det drejer 

sig om, at komme til at holde høns i egen have. 

Hvis hønsene bliver hos den tidligere låner, er det kun hønsehuset der flyttes, 

og så få næste låner information om hvordan de nye høns hentes hos 

hønseavleren. Her sælger de også det økologiske foder, strandskaller og 

strøelse, som hønsene skal have.  

Lukker du hønsene ud i haven er det fint med os, men snupper ræven en af 

dem, er du erstatningspligtig med 3 nye høns. Man kan nemlig ikke sætte en ny 

høne ind til de gamle, de vil simpelthen mobbe den. 

 

Hvordan låner jeg dem? 

Hvis du er blevet interesseret i at låne hønsene – eller bare i at høre mere – så 

kontakt Stine Dahlfelt på tlf. 2785 8501 eller via Messenger. 

Så vil du blive skrevet på ventelisten og modtage en mail omkring to uger før 

hønsefræseren er klar til at komme hjem til dig. Der er også en Facebook 

gruppe du kan blive medlem af hvis du ønsker det. 

 

Når det bliver en næstes tur til at låne hønsefræseren og hønsene, får du 

ligeledes en mail et par uger før. Stine kan mod mindre betaling være 

behjælpelig med at transportere hønsefræseren videre. Hønsefræseren skal 

afleveres rengjort! 
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Stine Dahlfelt 

Telefon: 27588501 

Mail: stinedahlfelt@hotmail.com 

Facebook: Furesø lånehøns 
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