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Höns – djurskyddslagstifningen i sammandrag
Denna broschyr är en sammanfattning av de djurskyddsförfattningar som gäller hållande av höns och hönsens
välbefinnande.

Djurskyddslagens betydelse
för producenten

De författningstexter som använts som källmaterial kan
i sin helhet läsas på jord- och skogsbruksministeriets
webbsidor på adressen www.mmm.fi.

Syftet med djurskyddslagen är att på bästa möjliga sätt
skydda djuren mot lidande, smärta och plåga. Med hjälp
av lagen vill man dessutom främja djurens välfärd och
sörja för att de behandlas väl.

Källor: djurskyddslagen (247/1996 och dess ändringar), djurskyddsförordningen (396/1996 och dess ändringar), statsrådets förordning om skydd
av höns (673/2010, ändr. 376/2011), ministeriets beslut om krav på skydd
av djur vid slakt (23/VLA/1997), ministeriets beslut om ändring av krav på
skydd av djur vid slakt (6/VLA/1999), ministeriets beslut om djurskyddskraven vid avlivning av animalieproduktionsdjur som hör till däggdjuren
eller fåglarna (18/VLA/1996), ministeriets förordning om ändring av
beslutet om djurskyddskraven vid avlivning av animalieproduktionsdjur
som hör till däggdjuren eller fåglarna (5/VLA/2000).

Författningarna om skydd av djur vid tidpunkten för
avlivning ändras när förordningen om avlivning börjar
tillämpas 1.1.2013 (rådets förordning (EG) nr 1099/2009
om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning).

Djur ska behandlas väl och de får inte åsamkas onödigt
lidande. Det är också förbjudet att åsamka dem onödig
smärta och plåga.
Vid djurhållningen ska man också främja djurens hälsa
samt ta hänsyn till djurens fysiologiska och beteendemässiga behov. I fråga om produktionsdjur innebär detta ofta
minskad förekomst av sjukdomar och förbättrad produktion.

Djurskyddstillsynen
I problemsituationer som gäller hönsens välbefinnande,
eller om det finns skäl att misstänka att hönor hålls eller
sköts i strid med djurskyddsbestämmelserna, kan en
privatperson kontakta de lokala djurskyddsmyndigheterna. Djurskyddstillsynen på lokal nivå sköts av kommunalveterinären, de tjänsteinnehavare som sköter kommunal
hälsoskyddstillsyn (hälsoinspektörerna) samt av polisen.
Regionförvaltningverket, och speciellt länsveterinären,
styr och övervakar att djurskyddsbestämmelserna följs
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på det område. Livsmedelssäkerhetsverket Evira styr och
utövar i egenskap av centralförvaltningens myndighet
tillsynen över att djurskyddsbestämmelserna verkställs
och följs. På ministerienivå hör beredningen av djurkyddsbestämmelserna och tillsynen över att de verkställs till
jord- och skogsbruksministeriet.
Förutom myndigheterna gör också djurskyddsövervakare
befullmäktigade av regionförvaltningsverken djurskyddsinspektioner. Djurskyddsövervakarna kan göra inspektioner annanstans, men inte på områden som omfattas av
hemfriden. Vid inspektioner på områden som omfattas av
hemfriden kan en djurskyddsövervakare dock inom gränserna för sin inspektionsrätt vid behov bistå myndigheten.
Djurskyddsövervakaren kan i samband med inspektionen
ge djurets ägare eller innehavare råd och anvisningar; däremot kan förbud och påbud ges endast av myndigheter.
Om djurskyddsövervakaren vid en inspektion upptäcker
sådana missförhållanden som förutsätter förbud eller påbud måste han anmäla fallet till djurskyddsmyndigheten.

Aktuell information om förändringar i djurskyddstillsynen
uppdateras på Eviras webbplats www.evira.fi.
I Finland finns dessutom många djurskyddsövervakare
från olika djurskyddsorganisationer som arbetar på frivillig
basis. Dessa djurskyddsövervakare har emellertid inte
någon på djurskyddslagen baserad rätt att verkställa
inspektioner.
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Djurhållningsställe för höns
Allmänna krav
Djurhållningsstället för höns ska vara tillräckligt rymligt,
skyddande, ljust, rent och tryggt. Det ska så väl som möjligt vara utformat med tanke på hönornas naturliga behov.
Djurens utrymmen ska planeras och byggas så att skötaren obehindrat kan iaktta och sköta hönorna i djurhållningsstället. Djurhållningsstället ska ge hönorna tillräckligt
skydd mot otjänliga väderförhållanden och skydda dem
mot alltför mycket kyla, värme och fukt. De djurskyddsmässiga aspekterna ska beaktas redan vid planeringen
av byggnaderna och inhägnaderna.
Djurhållningsstället får inte skada hönorna eller medföra
risk för deras hälsa, och det ska vara så beskaffat att
brandrisken och risken för att hönsen rymmer är så små
som möjligt. Hönorna ska i sitt djurhållningsställe kunna
stå, vila och stiga upp på ett naturligt sätt, och de ska
kunna röra på sig. De höns som vistas i samma djurhållningsställe ska alla samtidigt kunna lägga sig till vila.
Djurhållningsstället för hönsen ska till sina material, konstruktioner och andra egenskaper vara sådant att risken
för att hönorna skadar sig är så liten som möjligt. De inre
ytorna på djurskydd och burar avsedda för hållning av
höns ska vara lätta att hålla rena och de ska kunna desinficeras vid behov. Som ytbehandling får man inte använda
impregneringsmedel, målfärg eller andra ämnen på ett
sätt som kan leda till förgiftning hos hönsen.
Djurstallets väggar, golv och sittpinnar ska vara av sådan
konstruktion och sådant material som är lämpliga för
hönsen. Om golvet är av nät eller något annat perforerat
material ska öppningarna i golvet ha släta kanter och vara
av sådan storlek och form att hönorna inte riskerar att
skada sig på dem.

Golvet eller bottnen i hönornas djurhållningsställe ska
vara av ett material som är lämpligt för höns, samt sådant
att fåglarna inte skadar sig på det. Golvet eller bottnen
ska vara så beskaffat att det ger tillräckligt stöd för varje
framåtpekande klo på hönans fot. Om hönorna hålls på
nätbotten ska nättråden vara minst 2,0 mm tjock.
Djurhållningsställen i två eller flera våningar ska vara så
konstruerade, att varje våning kan granskas direkt och
utan besvär och att hönorna kan tas ut från varje våning
på ett lämpligt sätt. Våningarna som placeras på varandra
ska byggas och placeras så att hönornas träck inte faller
ner på de underliggande våningarna.
Hönsburens dörröppning ska ha en sådan storlek, konstruktion och form att hönan kan tas ut från buren utan att
den förorsakas onödigt lidande eller risk att skadas.
Förhållanden i djurhållningsstället
Djurhållningsstället för hönsen ska ha tillräcklig ventilation
så att inte skadliga gaser, damm, drag eller för hög luftfuktighet blir en risk för djurens hälsa och välbefinnande.
Temperaturen i hönshuset ska också vara lämplig för
hönsen.
Om ventilationen huvudsakligen sköts maskinellt ska man
se till att det också vid eventuella funktionsstörningar
i mekanismen går att ordna tillräcklig ventilation med
tanke på djurens hälsa och välbefinnande. I hönshus med
maskinell ventilation ska det finnas ett fungerande larmsystem. Larmets funktion ska testas regelbundet.
Belysningen i djurhållningsstället ska vara lämplig för
hönorna och tillräcklig för att djuren ska kunna granskas
och skötas på behörigt sätt. Om belysningen i djurstallet
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huvudsakligen utgörs av lampor, ska man ordna med en
lämplig vilotid för hönsen genom att dämpa ljusstyrkan
tillräckligt. Om belysningen främst ordnas med hjälp av
dagsljus ska fönstren placeras så att ljuset fördelas jämnt i
de olika delarna av djurstallet. I hönshuset ska belysningsrytmen vara sådan att en tillräckligt lång enhetlig period
av mörker ingår i dygnet.
I djurhållningsstället får det inte förekomma ständigt buller som stör eller skadar djuren. Bullernivån i hönshuset
ska hållas så låg som möjligt. Ständigt pågående eller
plötsligt buller ska undvikas, och hönsen får inte utsättas
för en ständig ljudnivå över 65 decibel (dB (A)). Ventilations- och utfodringsanordningarna samt annan utrustning
och andra redskap ska vara sådana att de orsakar så lite
buller som möjligt.
Om djurhållningsstället är försett med en ströbädd ska
denna hållas lagom torr.
Renhållning och skötsel av djurhållningsstället
Djurhållningsstället och dess konstruktioner, utrustning
och anordningar ska hållas rena och i gott skick samt
desinficeras vid behov. Döda hönor ska avlägsnas dagligen
från förvaringsutrymmet. Alla utrymmen, all utrustning
och alla redskap som värphönsen kommer i beröring med
ska i sin helhet rengöras och desinfekteras regelbundet,
samt alltid när utrymmet töms och innan en ny grupp
höns tas in.
Djurhållningsstället och de anordningar som inverkar på
djurens hälsa och välbefinnande ska inspekteras minst en
gång per dag. Fel som kan medföra en risk för hönornas
hälsa och välbefinnande ska repareras omedelbart. Om
detta inte är möjligt, ska man på något annat sätt säkerställa djurens hälsa och välbefinnande.
Gnagare och andra skadedjur i djurstallet ska bekämpas.



Anordningar och redskap
Om användningen av vissa redskap, anordningar och
medel för skötsel, hantering, fasttagande, transport, bedövning eller avlivning av höns uppenbarligen förorsakar
djuren onödig smärta eller plåga, får dessa inte tillverkas,
importeras, säljas, överlåtas eller användas.
Anordningar och redskap för skötsel av höns, utfodringsoch dricksvattensystem ska byggas och installeras så att
de är trygga för hönorna. Foderrännor, -kärl och andra
utfodringsanordningar ska placeras så att alla hönor kan
nå dem. I djurhållningsstället för höns ska det finnas
tillräckligt många dricksplatser. Vattenkärlen, rännorna,
nipplarna och de övriga dricksvattenanordningarna ska
placeras så att alla hönor kan nå dem.
Rastgården och andra uteområden
Om hönsen har möjlighet att vistas ute, ska gångvägen ut
från djurstallet vara säker för hönsen. Rastgården ska vara
tillräckligt rymlig med tanke på antalet höns och bottnens
egenskaper. Rastgårdens botten ska vara sådan att den
kan hållas torr. I rastgården får det inte finnas konstruktioner eller föremål som hönsen kan skada sig på. Stängslen kring rastgården ska vara av material som är lämpligt
och tryggt för hönsen. Stängslen ska hållas i skick så att
hönorna inte kan rymma eller skada sig. Hönsen ska vid
behov ha lämpliga väderskydd i rastgården.
De som håller hönor ska också beakta eventuella föreskrifter som gäller hållandet av fjäderfä utomhus på våren, i
syfte att förhindra spridningen av fågelinfluensavirus.
De som håller hönor måste registrera sig
Alla som håller fjäderfä måste registrera sig. Också de
djurhållningsställen där djuren hålls måste registreras.
Mer information om registreringen finns på webbadressen
www.evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning >
Märkning och registrering > Fjäderfä.
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Skötsel av höns
Omsorg om djurets välbefinnande
Djur som man tagit i sin vård får inte lämnas oskötta eller
överges. Hälsan och det allmänna välbefinnandet hos ett
djur i vård samt djurets renhet och den övriga kroppsvård
djuret behöver skall ombesörjas. Hönan ska få tillräckligt
med lämplig föda, vätska att dricka och annan vård som
den behöver.
Hönsens välbefinnande och förhållandena där hönorna
vistas ska inspekteras minst en gång om dagen, och
oftare vid behov. Nykläckta, sjuka eller skadade fåglar
samt fåglar med avvikande beteende ska ses till minst
två gånger dagligen. Vid behov ska hönorna granskas
individuellt. Om man vid granskningen märker någonting som avviker från det normala, ska man genast vidta
åtgärder för att reda ut vad det är fråga om och därefter
rätta till saken.
Hönsens tillgång till vatten och foder
Hönsen ska ges tillräckligt mycket foder av lämplig och
god kvalitet med beaktande av hönornas behov. Fodret
ska vara näringsrikt och balanserat och vid behov berikat
med mineraler. Dessutom ska hönorna hela tiden ha
tillgång till dricksvatten av god kvalitet.
Hönorna får inte ges sådant foder, vatten eller andra
födoämnen som kan vara farligt för deras hälsa. Det är
förbjudet att låta bli att ge hönorna sådana näringsämnen,
utan vilka det är känt att hönsen blir sjuka. Snabba
ändringar i fodrets sammansättning eller kvantitet ska
undvikas i utfodringen.

Anordningar och redskap avsedda för utfodring av höns
samt deras dricksvattensystem ska hållas rena. Fodret och
dricksvattnet får inte förorenas av avföring.
Hantering och behandling av hönor
Höns ska behandlas lugnt och de får inte i onödan skrämmas eller hetsas upp. Vid behandlingen av hönsen ska
man försöka utnyttja deras arttypiska beteende, såsom
flockinstinkten. Hönor får inte skadas eller hanteras våldsamt.
När man tar fast höns eller tar bort dem från buren ska
man hantera dem extra varsamt. Innan man tar fast
hönsen eller tar ut dem från buren ska man ta bort alla
sådana hindrande anordningar och redskap som hönorna
kan skada sig på.
Hönorna tas ut ur burarna en och en, så att man samtidigt
stöder djuret mot bröstet och hindrar att skador uppstår
på vingarna. Då man hanterar hönor som slutat värpa ska
man vara extra varsam så de inte får benbrott eller andra
skador.
Operativa ingrepp på höns
Operationer eller andra liknande ingrepp som orsakar
djuret smärta får utföras på djur endast om det är
nödvändigt på grund av att djuret är sjukt eller av annan
motsvarande orsak. Sådana åtgärder får i regel utföras
endast av en veterinär. Om smärtan som ingreppet
orsakar är lindrig och kortvarig eller om ingreppet måste
göras omedelbart får också någon annan än en veterinär
utföra ingreppet.
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Undantag från regeln ovan är att den bakåt- eller inåtpekande klon på avelstuppar får kapas till första leden inom
tuppkycklingens 72 första levnadstimmar, förutsatt att
den person som utför ingreppet har tillräcklig kunskap om
tekniken för ingreppet och har tillräcklig färdighet för att
göra det. Bland annat sådana ingrepp som görs för att
ändra hönans utseende, till exempel att stympa näbben
på höns, är förbjudna ifall det inte finns något veterinärmedicinskt skäl till det.
Instrument och anordningar som används för ingrepp ska
vara lämpliga för sitt ändamål samt rena och funktionsdugliga.
Sjuka eller skadade hönor
Om en höna insjuknar eller skadas ska den omedelbart
ges eller skaffas behörig vård. En sjuk eller skadad fågel
ska vid behov hållas skilt från andra djur i ett ändamålsenligt utrymme. Om sjukdomens eller skadans art så kräver,
ska hönan avlivas eller slaktas.
Den som äger eller håller produktionsdjur ska föra bok
över medicinsk behandling av produktionsdjuren och över
antalet döda djur. Bokföringen över medicinsk behandling
av hönor ska sparas i minst fem år och bokföringen över
antalet döda djur i minst tre år från utgången av det år då
en anteckning om djuret senast gjordes i bokföringen.
Mer information om lagstiftningen som gäller medicinsk
behandling av djur fås av den vårdande veterinären samt
på webbadressen www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och
sjukdomar > Medicinering.
När det gäller att förebygga smittsamma djursjukdomar
samt förhindra att de sprids är djurens ägare i central
ställning. Aktuell information om djursjukdomar samt om
bekämpning och övervakning av dem finns på webbadressen www.evira.fi > Djur > Djurhälsa och sjukdomar.

11

Avlivning av hönor på gården
Avlivning av djur ska ske så snabbt och smärtfritt som
möjligt. Ett djur får avlivas endast av en person som
behärskar avlivning. Den som avlivar ett djur ska ha tillräckliga kunskaper i den avlivningsmetod och avlivningsteknik som tillämpas på djurarten i fråga samt tillräcklig
skicklighet i att vidta åtgärden. Alla redskap och anordningar som används för avlivning av djur ska vara lämpliga
för ändamålet och funktionsdugliga. För säkerställande av
funktionsdugligheten ska redskapen och anordningarna
kontrolleras och underhållas regelbundet.
Ett djur ska avlivas så, att det inte åsamkas onödig smärta
eller plåga eller onödigt lidande och så, att övriga djur
störs så litet som möjligt.
Den som avlivar djuret ska försäkra sig om att djuret har
dött innan destruktionen påbörjas eller andra åtgärder
vidtas.
Mer råd och anvisningar om avlivning av djur fås vid
behov av kommunveterinären.
Aktuell information om kraven som rör avlivning av djur
och om tillåtna avlivningsmetoder finns på webbadressen
www.evira.fi > Djur > Djurskydd och djurhållning >
Djurskydd vid slakt och avlivning.
Avel
I avel ska djurskyddsaspekter och djurets hälsa beaktas.
Sådan avel och användning av avelsmetoder som kan
åsamka djuret lidande eller medföra betydande men
för djurets hälsa eller välbefinnande är förbjuden. Det är
också förbjudet att använda genteknik i syfte att förändra
djurproduktionens kvantitet eller kvalitet, om det kan
inverka menligt på djurens hälsa eller välbefinnande.
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Djur får inte hållas för produktionsändamål, om det inte
utgående från dess feno- eller genotyp rimligen kan antas
att djuren kan hållas utan att det är skadligt för deras
hälsa eller välbefinnande.
Påverkande av djurens produktionsförmåga
Det är förbjudet att öka djurens produktionsförmåga på
konstlat sätt med läkemedel eller andra motsvarande
ämnen eller preparat, om det inte kan påvisas att dessa
inte skadar djurens hälsa eller välbefinnande.
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Värphöns
Burar
Hönor av arten Gallus gallus som värper ägg avsedda som
livsmedel får från och med 1.1.2012 hållas bara i inredda
burar.
För varje höna som hålls i buren ska det finnas ett utrymme på minst 750 cm², av vilket minst 600 cm² ska
vara sådant utrymme som hönan kan använda. Höjden
på buren ska vara minst 20 cm i de delar av buren som
hönorna inte har tillgång till. Burens totala yta ska dock
vara minst 2 000 cm². Tillgånglig area avses en area som
är minst 30 cm bred och har en lutning om högst 14 %
med minst 45 cm fri höjd och till vilken reden inte räknas.
Foderrännans kant ska vara minst 12 cm för varje fullvuxen höna. I buren ska det finnas en ändamålsenlig
dricksanordning. Om vattentillförseln sker med hjälp av
vattennipplar eller koppar ska varje höna kunna komma
åt minst två nipplar eller koppar.
Hönorna ska ha tillgång till ett rede, strö att picka och
krafsa i samt ändamålsenliga sittpinnar i en längd på
minst 15 cm per höna. Sittpinnarna ska vara av material
som är lämpligt för hönsen och sådana att hönorna obehindrat kan använda dem. Med rede avses ett avskilt, för
äggläggning avsett utrymme, vars golvmaterial inte är av
rutnät i metall som kan komma i kontakt med hönsen.
Burarna ska vara försedda med en anordning där hönornas klor slipas.
Mellan burraderna ska det finnas en minst 90 cm bred
gång. Den nedersta buren ska vara på minst 35 cm höjd
från golvet.

Golvhönserier
I ett golvhönseri får det finnas högst nio hönor per
kvadratmeter för hönorna tillgänglig golvyta.
Vid utfodrings- och dricksställena ska det finnas tillräckligt
med utrymme så att det inte uppstår onödig konkurrens
om vatten eller foder. Om foderrännor används, ska rännans kant vara minst 10 cm lång per höna. Om hönorna
utfodras med en foderautomat av karuselltyp ska kantens
längd vara minst 4 cm per höna.
Om vattenförsörjningen sker med hjälp av osektionerade
vattenrännor ska längden på rännans kant vara minst 2,5
cm per höna. Om vattentillförseln sker med en vattenautomat av karuselltyp, ska längden på automatens kant
vara minst 1 cm per höna. Om vattenförsörjningen sker
med vattennipplar eller -koppar, ska det för varje påbörjad
hönsgrupp på 10 hönor finnas minst en nippel eller kopp,
så att varje höna kommer åt att dricka från minst två
nipplar eller koppar.
Hönorna ska ha tillgång till strö att picka och krafsa i.
Hönorna ska ha lämpliga reden att värpa i. Det ska finnas
minst ett rede för varje påbörjad grupp om sju hönor. Om
hönshuset är försett med gruppreden, ska det för varje
påbörjad grupp om 120 hönor finnas minst 1 m² redesutrymme.
I hönshuset ska det finnas lämpliga sittpinnar, vilkas längd
ska vara minst 15 cm per fågel. Sittpinnarna ska vara av
ett för hönorna lämpligt material och sådana att hönorna
kan använda dem utan svårighet. De får inte ha några
vassa hörn.
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Mödrar till värphöns
Tilläggskrav för golvhönserier med minst 350 hönor
Det ska finnas ett ströat område på minst 250 cm² per
höna, och minst en tredjedel av golvytan ska vara ströbelagd. Sittpinnarna får inte placeras ovanför ströbädden,
och avståndet mellan sittpinnarna ska vågrätt sett vara
minst 30 cm och mellan sittpinnen och väggen minst
20 cm.
I sådana hönshus där hönorna kan röra sig fritt mellan
olika nivåer får det finnas högst fyra nivåer. Den fria
höjden mellan nivåerna ska vara minst 45 cm.
Om hönorna har möjlighet att vistas ute, ska det finnas
flera minst 35 cm höga och 40 cm breda utgångsöppningar ut till rastgården. Utgångsöppningarna ska vara
placerade längs byggnadens hela längd, och deras sammanlagda bredd ska vara minst 2 meter för varje grupp
om 1 000 hönor. Ute i rastgården ska hönorna kunna hitta
skydd mot dåligt väder och rovdjur. Vid behov ska det
finnas lämpliga dricksanordningar i rastgården.

I sådana hönshus där man håller höns som producerar
ägg för kläckning, ska det finnas minst ett rede per 4–5
mödrar. Om det finns gruppreden i hönshuset ska det per
varje påbörjad grupp om 100 mödrar finnas minst 1 m²
rum i redena.
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Kycklingar
Uppfödning i bur
Om kycklingar föds upp i bur ska följande krav på utrymme samt dricks- och utfodringsanordningar följas:

Kycklingarnas
ålder (veckor)

Kycklingar / m2
högst

Burens höjd (cm)
minst

Foderrännans
längd
(cm) / kyckling
minst

Högst 6

85

25

2

15

Över 6 högst 12

50

25

3–4

10

Över 12 högst 18

30

38

5–8

8

Kycklingar /
vattennippel
högst
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Uppfödning på annat sätt än i bur
Om kycklingar föds upp i golvhönseri ska följande krav på
utrymme samt dricks- och utfodringsanordningar följas:

Kycklingarnas
ålder (veckor)

Kycklingar /
högst

m2

Foderrännans
längd
(cm) / kyckling
minst

Vattenrännans
längd
(cm) / kyckling
minst

Kycklingar /
rund vattenkärl
högst

Högst 6

25

2

0,5

150

Över 6 högst 12

15

5

0,65

100

Över 12 högst 18

10

5

0,65

100

Om vattennipplar används för vattentillförseln till kycklingarna ska det finnas tillräckligt många nipplar i förhållande till antalet kycklingar.
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