Hönshuset är 130 x 180 cm i bottenyta och 145 cm högt.
Det är byggt i två våningar. Den nedersta är ett uterum där
hönsen finner skydd mot väder och vind. Den uppfällbara
stegen leder upp till bodelen. Där har de sina sittpinnar
och värpreden.
Huset är lätt att hålla rent eftersom hela fronten på
bodelen är öppningsbar. Sittpinnarna inne går att lyfta för
enkel utrakning av gödsel.
Äggen hämtar man genom en lucka som öppnas utifrån på ena
gaveln. På den andra gaveln finns en skjutlucka nertill som
öppnar ut till en större rastgård eller frihet i trädgården.
Huset är byggt med virke som är FSC-certifierat och är målat
med svanenmärkt täcklasyr.
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Tänk att kunna gå ut i
trädgården och hämta
sina egna ägg.
Miljösmarta hönshus för
trivsel och nytta.

Tänk

att kunna gå ut i trädgården och hämta sina egna
ägg. En härlig känsla – och alls inte omöjligt. Med ett litet trädgårdshönshus och fyra, fem hönor så har drömmen gått i uppfyllelse.
Att ha en mindre flock hönor i
trädgården betyder att du aldrig
kommer att ha tråkigt. Höns är
sociala och visar sin uppskattning
då du kommer till dem med lite
hushållsrester. De skrockar och
kacklar trevligt när de får några extra godsaker. Du återvänder
kanske från trädgården med några
egenproducerade ägg, lika förnöjd
som hönorna var nyss.
Hönshuset är flyttbart genom två utdragbara skacklar som skjuts in genom hela
huset. Det gör det möjligt att placera
hönshuset där hönsen ska arbeta. Ställer
man huset på sin odlingsyta på hösten
kommer hönsen att bearbeta och gödsla
jorden, där finner de även ogräsfrön och
insekter.

Det är klimatsmart att
ha höns. De producerar
ett bra gödsel som kan
användas i trädgården,
de kan kultivera odlingsytor, de håller
efter skadliga insekter
och larver, de äter en del av hushållets rester, dock ej kött och
ägg, och naturligtvis belönar dej med ägg. Det är enkelt och billigt att utfodra höns med säd, färdigt foder och hushållsrester.

Välj gärna höns av en lantras. De är
trevliga och härdiga, de har levt i vårt
klimat under mycket lång tid. Dessutom
hjälper du till att bevara dessa raser.
Det finns flera sorters lantrashöns, oftast med lokalt ursprung.
Svenska rasfjäderfäföreningen hjälper
gärna till att förmedla höns.
Höns som tillåts leva ett liv utanför
äggfabriken har en egen almanacka. På
senhösten ruggar de, byter fjädrar och
vilar sig och värper inga eller få ägg.

Lagom till vintersolståndet
börjar de värpa så smått. När
ljuset och värmen tilltar
ökar också äggläggningen. Med
en mindre hönsflock på fem
djur blir det upp till 30 ägg
i veckan under sommarhalvåret.
Under den kalla årstiden är
det viktigt att hönsens vatten inte fryser till is. I
handeln finns flera lösningar
på detta.
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