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REGLER for hønsegårde
Skal overholdes

• Økologiregler
Kan overholdes, - forudsætning for tilskud

• Regler for tilskud (til økologi og enkeltbetaling)
Nye P-lofter betyder at man er nødt til at eje/drive mere jord end bare lige hønsegården

• Miljø og gødskningsregler
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Det gode udeareal – hvad er det?
• Et rart sted for hønerne – attraktivt
- Giver tryghed (læ og skygge)
- Bidrager med næringsstoffer – fødesøgning
• Hygiejnisk
- Minimalt smittepres
• Ingen skade på miljøet
- Minimal udvaskning af N og P
• Det skal se godt ud
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Øko-regler for hønsegårde 2017 - ?
De vigtigste

- 4 m² pr. høne til enhver tid
- 14 dages tomgang mellem hold
- 70 % af arealet skal være dækket af vegetation
- 50 % af arealet med vegetation skal være beplantet
med træer/buske
- 20 % af arealet skal have bundvegetation (græs)
- max 20 m mellem områder med buske/træer
- max 25 m afstand fra hus til flerårige arter
- mindst 5 plantearter og 3 plantefamilier anbefales
plantet/sået
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Flere øko-regler for hønsegårde 2017
-

Tomgangsperiode kan udelades såfremt udearealet er 1,5 gange
minimumsarealet (6 m²/høne) og hvis hele arealet har
plantagelignende beplantning.
I nærarealet skal være en belægning som ”gør arealet mindre
mudret” Belægningen bør udskiftes ved holdskifte.
Max afstand fra udgangslem til yderste ende af hønsegården, er max
350 m.
Hvis der er over 150 til yderste ende, skal der etableres
vandingssteder i hønsegården.
Såfremt mobile huse flyttes mindst hver 3 uge, er der ikke krav om
træer/buske.
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Forventede ændringer i øko-regler fra februar
2018

- Hvis man har 6 m² pr. høne er der ingen krav om tomgangsperiode,
og man skal kun opfylde de generelle beplantningskrav på de 4 m².
- For slagtekyllinger reduceres kravet om areal med vegetation til 25 %
hvoraf 18 % skal være dækket af træer og/eller buske, til gengæld må
afstanden fra huset til første beplantning kun være 15 m, der må også
kun være 15 m mellem træer/buske i det beplantede areal.
- For mobile huse fjernes kravet om flytning hver 3 uge, til gengæld skal
70 % af udearealet være dækket af vegetation, men intet krav om
træer/buske.
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Hvordan overholdes 3 familier og 5 arter?
• Eksempel:

• Pil og poppel – en familie – to arter. (Pilefamilien)
• Rajgræs og rødsvingel – en familie – to arter. Græs-familien (Poaceae)
• Cikorie – en familie – en art. (Kurvblomst-familien)
• Kilde : Inger Bertelsen, Seges

Eller hvorfor ikke plante ”lavskov” (mange arter træer/buske)?
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Tilskud til hønsegården
– er det værd at gå efter?

• Alle generelle
støttebetingelser for den
afgrøde/kode, der vælges,
skal opfyldes.
• Betingelser for støtte er ikke
tilpasset til indretningen af
den mest attraktive
hønsegård for hønsene.
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Hvad kan man få i tilskud?
Støttemuligheder

kr./ha

Grundbetaling og grøn støtte

1300* + 585

Økologisk arealtilskud, basis

870

Tillæg ved omlægning i de første 2 år

1200

Tillæg ved frugt-/bærafgrøder

4000

Kilde: Birgit Ingvorsen, SEGES

*Gns.værdi af bedriftens betalingsrettigheder
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Eksempel med 3.000 høner
Beplantning

Tilskud pr. ha
(uden OM-tillæg)

Tilskud ved
4 kvm pr høne
1,2 ha i alt

Tilskud ved
6 kvm pr høne
1,8 ha i alt

Græs/pil/poppel

2755 kr.

3.306 kr.

4.959 kr.

Frugtplantage

6755 kr.

8.106 kr.

12.159 kr.

Kilde: Birgit Ingvorsen, Seges
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Obs Støttebetingelser – f.eks.:
• Græs: plantedækket skal fremstå afgræsset/slået
og under 40 cm højt den 15. september.
• Poppel: mindst 1000 (levende) træer pr. ha, 0,3 ha og 7,5 m i bredden.
Stynes senest efter det 10. år.
• Pil: mindst 8000 (levende) træer pr. ha, 0,3 ha og 7,5 m i bredden.
Stynes senest efter det 10. år.
• Frugttræer/buske: liste med godkendte arter og minimums plantetal
pr. ha. Krav om plantagemæssig drift med henblik på høst.
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Sådan har vi etableret attraktive
hønsegårde

Janne Beck Klausen

Attraktive hønsegårde

Hønsegården

Består af:
• Pil - poppel
• Græs
• Rug
• Læbælter
Hønsegårdens funktion.
• Stimulering af hønerne
• Aflastning af stalden.
Udfordringerne
• Rovdyr
• Virus/bakterier

Vigtigt:
• Skjul for rovfugle – Træer og
buske.
• God ideer med åbne korridorer
langs hegnet og mosaikker.
• At opdrættet er vandt til at gå ud
og gerne langt ud.
• Det er vigtigt med et godt hegn,
som beskytter ræve og andre
rovdyr i hønsegården.
• Vi bruger flis 10 mtr. foran
verandaen – fjernes efter hvert
hold og nyt lægges ind.
• Vel drænet foran huset –
tagrender på verandaen.

Sommeren igennem slår vi græsset mellem
træerne.
Hegnet omkring tilses minimum en gang i
ugen. Der skal
være strøm på ydersiden.
Ca. 150 m fra huset har vi opsat vandstrenge,
dette trækker
høner godt ud.

Kilde: Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Udgivet februar 2014

