
Hönan eller ägget? 
Hönor härstammar från djungeln i Sydostasien, där 
de lever i små flockar med ett par tuppar och ett tiotal 
hönor. Precis som andra fåglar lägger djungelhönorna 
en eller ett par kullar med ägg varje år. Varje ägg är 
en stor investering för hönan och en ansträngning för 
kroppen. Totalt lägger en djungelhöna omkring 15 ägg 
om året.1

Historien bakom djungelhönornas ägg står i stark 
kontrast till den bakom äggen i butiken. I dagens 
äggfabriker är hönorna manipulerade genom avel och 
ljusprogram till att lägga över 300 ägg om året. Det 
sliter hårt på deras kroppar och leder till skador och 
sjukdomar. Många hönor dör i fabrikerna, och de 
som inte gör det dödas innan sin tvåårsdag eftersom 
värptakten då saktar av.

”Frigående” hönor 
Ordet frigående kan ge en bild av en liten flock höns 
som sprätter på en gårdsplan, men det är långt från 
verkligheten. Istället hålls tiotusentals hönor i stora 
anläggningar med upp till nio hönor per kvadratmeter. 
De flesta får aldrig gå ut.

Ekologiskt då?
Hönor i ekologisk produktion hålls i stallar med  
grupper på upp till 3 000 djur, sex hönor per  
kvadratmeter.5 Den största skillnaden är att de ska ges 
möjlighet till utevistelse under sommaren. Men resten 
av året hålls de ekologiska hönorna inne. En del av 
hönorna i frigående system som inte är ekologiska har 
också tillgång till utevistelse. Utevistelsen innebär en 
stor förbättring för hönornas möjligheter till naturligt  
beteende när de väl är ute, men de tillbringar fortfa-
rande största delen av sin tid inomhus.

De stora gruppstorlekarna i ekologiska och frigående 
system innebär att hönorna utsätts för en social  
situation som de inte är anpassade för. Bland tusentals 
individer har hönorna svårt att bilda mindre flockar, 
som de hade gjort naturligt. 

Ekologiskt uppfödda hönor kläcks, transporteras och 
slaktas på samma sätt som de andra hönorna i äggin-
dustrin, och även deras bröder har blivit dödade som 
nykläckta. De tillhör samma högvärpande rashybrider 
som används i den konventionella  äggproduktionen, 
så de lägger ungefär lika många ägg.

Hönor i burar 
I Sverige lever fortfarande över en miljon hönor i  
burar. I varje bur hålls mellan 8 och 16 hönor, ytan 
per höna motsvarar knappt ett A4-ark.3 Hönor som 
lever i burar får aldrig känna på hur det är att flyga, 
de kan inte ens sträcka ut vingarna. De har svårt att få 
utrymme att putsa fjäderdräkten – så trångt är det. På 
burarnas gallergolv kan hönorna inte krafsa, sandbada 
eller göra ett rede. Även om burarna kallas ”inredda”  
innebär det ingen större förbättring. I burarna har  
hönorna mycket små möjligheter att bete sig naturligt. 
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För varje höna som kläcks fram för att användas i 
äggindustrin kläcks också en tuppkyckling. Eftersom 
de inte kan lägga några ägg dödas tuppkycklingarna 
så fort de kommit till världen. Varje dag dödas över 
15 000 tuppkycklingar och 15 000 ”uttjänta”  
värphönor i Sverige.2

Det finns två typer av frigående system. Det ena är i ett 
plan och den andra i flera våningar där strö bara finns 
på själva golvet. Lokalerna blir mycket dammiga och 
ljudnivån av många tusen hönor är hög. Det blir lätt en 
hög halt av ammoniak och smittor sprids snabbt i de 
stora grupperna.
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göra skillnad:

Djurens Rätt
Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djur-
skyddsorganisation med omkring 40 000 medlemmar. 
Sedan 1882 har vi stått på djurens sida. Vi är parti-
politiskt obundna och arbetar för en värld där djur 
respekteras som kännande individer med rätt till sina 
egna liv.

Vi är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa 
djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är 
Djurens Rätt.

Bli medlem!
Hjälp oss att förändra framtiden för alla djur. Ditt stöd 
behövs. Bli månadsgivare med 50 kr genom att sms:a 
STÖD50 till 72 901.

För fler sätt att bli medlem eller för att ge en gåva, 
besök www.djurensratt.se/stod-oss.

I medlemskapet ingår en prenumeration på vår  
medlemstidning Djurens Rätt. Som medlem har du 
rabatt i vår shop och även rabatter hos många affärer 
och företag.

Ersätt äggen
Det finns idag många alternativ för den som vill välja hönan 
framför ägget. Det finns ett stort utbud av veganska kokböcker, 
tidningar och bloggar som beskriver matlagning och bakning 
utan ägg och andra djurprodukter. Besök gärna Djurens Rätts 
konsumentsajt Vegokoll.se för recept, produkt- och boktips!

Uppmana till att välja bort buräggen
De så kallade frigående systemen har allvarliga problem men 
för de hönor som utnyttjas i äggindustrin är burar det sämsta 
alternativet. Det är dags att löftet som Astrid Lindgren fick 
1988, om att hönorna skulle slippa sina burar, uppfylls. 

Om du ser burägg i en affär så uppmana dem att plocka bort 
äggen. Flera kommuner och företag väljer aktivt att inte köpa in 
ägg från hönor i bur. Uppmana din kommun att göra likadant!

Sprid ordet
Det är tillsammans vi gör skillnad. Genom att allt fler får  
veta mer om hönornas situation, och äggens mörka baksida,  
så förändrar vi livet för hönorna.

Beställ fler exemplar av denna folder från Djurens Rätt och 
dela ut. Skriv insändare. Diskutera i sociala medier, dela gärna 
de inlägg som Djurens Rätt lägger ut. Vill du göra skillnad  
tillsammans med andra så har Djurens Rätt lokal verksamhet 
på många orter runtom i landet. 
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