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Nogle indledende ord

Det er blevet populært at holde høns. Der er ingen tvivl om, at 
adskillige levnedsmiddelskandaler er en del af forklaringen på, at 
hønsehold, der ellers var en sjældenhed, har fået en renæssance. 
Og nu handler det ikke bare om at være selvforsynende med æg og 
kød, det er for længst også blevet en fritidsbeskæftigelse. 

Mange vil helst holde høns så naturligt som muligt. Så må man 
have et ordentligt hønsehus, der passer til den race, man har valgt. 
Generelt er det ikke en god ide at vælge et færdigfremstillet stan-
dardhus, da de enkelte racer har alt for forskellige behov. Man kan 
enten bygge et havehus om, som man har i forvejen, eller man kan 
kaste sig ud i at bygge hønsehuset fra bunden. Afgørende for, hvad 
der er den rigtige løsning, er, hvor mange høns man vil holde.

Denne bog er til alle, der gerne vil begynde at holde høns, uanset 
om det er et ganske lille hønsehold eller et mere ambitiøst raceop-
dræt af høns.

Der er hentet inspiration på mange rejser og besøg hos hønse-
ejere og -opdrættere, og det er tydeligt, at hønsehold kan se meget 
forskellige ud. 

Her i bogen er der masser af gode råd og tips om, hvordan man 
bygger hønsehuset, både for førstegangs-ejere, der prøver at finde 
frem til ”det ideelle hønsehus” og for den erfarne hønseopdrætter. 
Du kan bare vælge det, der passer til dine behov og dine omgivel-
ser.

Jeg vil sige tak til min familie, min kone Yvonne og mine døtre 
Anna og Klara, der altid viser stor forståelse, når manden og faren 
igen er ude at rejse for at udforske og opdage nyt om at bygge 
hønsehuse.

Wilhelm Bauer
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Forfædrene til vores høns, de vilde bankivahøns, hørte hjemme i 
junglen. De vildtlevende bankivahøns lever i familiegrupper, finder 
føde og ruger i skovbunden. Den tætte bevoksning beskytter dem 
mod fjender og regnen og solen. Men når de skal sove, begiver de 
sig væk fra skovbunden og sætter sig på kviste eller grene. 

Hønsene i vores haver er ligeglade med, hvilket hønsehus de bor 
i, bare der er de grundlæggende forudsætninger for, at de har det 
godt, det vil sige, at de har ly, beskyttelse, en siddepind og jord at 
skrabe i.

Hønsehuset skal være funktionelt, men det skal så vidt muligt 
også passe ind i havens helhed og må ikke virke som et fremmed-
legeme. Men hvis man tager højde for nogle enkelte ting, når man 
bygger hønsehuset, behøver funktionaliteten og æstetikken slet 
ikke at udelukke hinanden. Derfor kan man finde mange forskellige 
varianter af hønsehuse her i bogen, der kan tilpasses vidt forskel-
lige hønsehold. Der vises både hønsehuse til et lille hønsehold og til 
et ambitiøst raceopdræt af høns. Man kan også selv besøge lokalfo-
reninger under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl rundt 
om i landet, hvor man kan lade sig inspirere af de mange forskel-
lige hønsehuse, man kan se.

Når du har set de mange forskellige muligheder, der findes, kan 
du sagtens ændre eller kombinere nogle af dem og bygge et hønse-
hus, der er ideelt til din have og passer perfekt ind i den. Det er ofte 
den bedste løsning. Det er netop det individuelle hønsehus, der kan 
gøre det ekstra sjovt at beskæftige sig med hønsehold i sin fritid, så 
brug denne bog som inspiration.

Høns skal også have tag 
over hovedet

Modsatte side: Høns 
elsker at samle bær op.




