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Recirkulering mellem by og land

Foderplaner og risikoanalyse



Næringsstof Mask-1 Mask-imperical Frugtpulp Klid Ukrudtsfrø Indkøbt 
fuldfoder

Energi, MJOE 1,62 2,22 1,29 931 1158 1120

Råprotein, % 3,6 5,11 1,06 16,6 14,8 18,9

Råfedt, % 1,63 2,0 0,43 4,1 2,7 5,3

Sukker, % 0,54 4,52 5,16 3,4 1,6 3,0

Stivelse 2,61 0,92 1,87 29,3 48,8 32,7

Tørstof, % 21,1 29,0 15,4 87,4 87,4 10

Analyser af næringsstofindhold i nogle af de vigtigste restprodukter, sammenlignet med indkøbt fuldfoder

Meget vand i Mask og frugtpulp, lavt næringsstofindhold pr. kg

Højt næringsstofindhold i Klid, og ukrudtsfrø



Foderplan

Fodringsprincip 
Vådfoder (recirkulerede produkter) ad libitum 
Indkøbt fuldfoder ad libitum

Sammensætning af Vådfoder
18 % hvedeklid
18 % frasorterede kornkerner
24 % frugtpulp
9 % Ukrudtsfrø
31 % Mask

Foderoptagelse
80 g recirkulerede produkter pr. høne pr. dag
100 g indkøbt fuldfoder pr. høne pr dag



Aktuel forsyning pr. høne pr. dag Behov pr. høne pr. dag

Energi, MJOE/høne/dag 1,65 1,25

Protein, g pr. høne pr. dag 25,6 21,0

Methionin, g pr. høne pr. dag 0,46 0,46

Methionin + cystin, g pr høne pr dag 0,89 0,89

Lysin, g pr. høne pr. dag 1,12 0,95

Fosfor, g pr. høne pr dag 0,86 0,95

Calcium, g pr høne pr dag Fri adgang til skaller 4,5

Hønernes næringsstofforsyning jf. 
foderplanen

Hønerne er velforsynede med alle næringsstoffer. Aminosyren methionin er det først begrænsende næringsstof

Æglægning over 90 %, lav dødelighed og ingen fjerpilning



Foderplan kun med restprodukter

Foderpris: i princippet gratis, men transport og håndtering koster 0,58 kr pr høne pr. dag.

Problem: forsyningerne af recirkulerede råvarer var ustabil (pga. Corona) => 
fodring ”kun” med recirkulerede produkter måtte opgives



Husk vitaminer og mineraler, 
når du fodrer kun med restprodukter



Daglig pasning (management)

• Når man arbejder med høns så 
gælder at

• Der må ”aldrig gå noget galt”
• Man må ikke springe over en 

opgave
• Foder, lys og vand skal tilføres

- samme tidspunkter, hver dag
- samme mængder, hver dag
- samme slags, hver dag
- samme sted, hver dag

Hønerne kvitterer med høj ydelse 
og god velfærd 

Man må gerne forkæle hønerne, men man skal
have en ”plan”, og den skal udføres hver dag



Risiko-analyse

Risiko-faktor
• Phatogene bakterier i 

restprodukterne

• Kontamination af restprodukter 
under transport

• Kontamination under opbevaring 

• Kontamination via mennesker

• Kontamination ved udfodring

Aktion
• Kun leverandører, der er godkendte 

til håndtering af fødevarer og foder 
, stil Krav til 
varmebehandling/håndtering(kontr
akt) 

• Transporteres i fødevaregodkendte 
beholdere

• Opbevares i lukkede pallekar 
og/eller lukkede siloer

• Hold gæster og kunder ude af 
foderlader og hønsegårde.

• Der udfodres kun den mængde 
restprodukter hønerne æder 
samme dag. Evt. rest i trugene 
fjernes, og trugene rengøres.



Risiko analyse

Mask, pH 4 - 5 Frugtpulp Klid bør i silo Lukkede pallekar ☺

Bekæmpes effektivt Holdes ude af foderlade og hønsehuse
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