Hvilket ÆG
vælger du?

INDUSTRI ÆG
Mange varer og produkter indeholder æg. Disse æg er som hoved regel indkøbt i et andet
EU land. Her fremstilles de billigere end i Danmark og typisk er der tale om buræg.
Vil du sikre dig imod at der er anvendt buræg i de varer du køber, er der kun en vej.
Du må købe økologiske varer og produkter. Dermed sikrer du dig, at de anvendte æg er
økologisk fremstillet.

TAL OM ÆG
Danske hønserier fordeler sig ved indgangen til 2009 således:
20% økologiske anlæg

30% gammeldags buranlæg

10% fritgående anlæg

20% skrabeanlæg

20% berigede buranlæg

Ægproduktionen i Danmark fordelte sig i 2007 således:
Økologiske anlæg
8 tons æg
Fritgående anlæg
3 tons æg

Buranlæg
30 tons æg

Skrabeanlæg
10 tons æg

Hver dansker forbruger skønnet 240 til 250 æg pr år.
Prisforskellen mellem et buræg og et økologisk æg ligger på 1 til 2 kr pr æg. Tænk
dyrevelfærd når du køber æg og undlad at købe buræg. Vælg æg fra fritgående høns.
Ved at vælge økologiske æg sikrer du dig og din familie sunde æg og at æggene
kommer fra høner, der lever et godt liv.
DER ER DOBBELT GEVINST VED AT VÆLGE ØKOLOGISKE ÆG.
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BURÆG

FRILANDSÆG

Hønsehus
Høns lever i bure lavet af trådnet. Der er fire høns i et bur på en kvart kvadratmeter.
En høne har derfor et A4 ark stort areal til rådighed.
Fra 2012 skal burene være berigede. Hønsene får 25% mere plads (dvs et kvart A4
ark mere til rådighed). Der skal være en rede samt en siddepind i buret, og der skal
være mulighed for at hønsene kan sandbade i buret. Hønsehuset må være helt
uden vinduer.

Hønsehus

Hønsegård
Høns har ikke adgang til fri luft.
Næbtrimning
Kyllinger får op til en tredjedel af overnæb brændt eller skåret af.
Opdræt
Kyllinger vokser op indendørs uden adgang til fri luft, uden mulighed for at sandbade og uden siddepinde.

Høns går indendørs i flokke uden øvre grænse. Der må være op til ni høns pr
kvadrat meter. Der skal være reder og siddepinde. På mindst en tredjedel af gulvareal skal der være strøelse i form af sand eller halm. Hønsehuset må være helt
uden vinduer.
Hønsegård
Høns skal have adgang til ude areal på minimum 4 kvadrat meter pr høne.
Næbtrimning
Kyllinger får op til en tredjedel af overnæb brændt eller skåret af.
Opdræt
Kyllinger vokser op indendørs uden adgang til fri luft, uden mulighed for at sandbade og uden siddepinde.

ØKOLOGISKE ÆG
SKRABEÆG
Hønsehus
Høns går i flokke, der i praksis kan være på helt op til 17.000 høner i en flok. Der
må være 9 høner pr kvadratmeter. Der skal være reder og siddepinde. Mindst en
tredjedel af arealet skal være dækket med sand, halm eller anden strøelse.
Skrabehøns kan holdes i etager, blot der er 45 cm frihøjde mellem hylderne.
Der kan dermed være flere flokke i et hus. Hønsehuset må være helt uden vinduer.
Hønsegård
Høns har ikke adgang til fri luft.
Næbtrimning
Kyllinger får op til en tredjedel af overnæb
brændt eller skåret af.
Opdræt
Kyllinger vokser op indendørs uden adgang til fri luft,
uden mulighed for at sandbade og uden siddepinde.

Hønsehus
Høns går indendørs i flokke på op til 4500 høner i en flok. For huse bygget efter
august 2000 må der kun være 3000 i en flok. Denne regel gælder generelt fra 2010.
Der må være op til 6 høns pr kvadrat meter. Der skal være siddepinde og reder.
Mindst en tredjedel af gulvareal skal være velforsynet med halm eller sand. Der
skal være dagslys i stalden.
Hønsegård
Høns skal året rundt have adgang til ude areal på mindst 4 kvadrat meter pr høne.
Hønsegården skal være dækket af græs eller anden vegetation og der skal være
læ og beplantning. En gang om året skiftes til en anden hønsegård.
Næbtrimning
Næbtrimning er forbudt og den økologiske høne beholder næbbet hele livet
Opdræt
Høns skal leve økologisk hele livet. Kyllinger skal have adgang til siddepinde, fri luft
og mulighed for at sandbade.

