Høsterkøb, den 19. marts 2012

Hvilket æg skal du vælge til din påskefrokost?
Når du køber æg, tænker du så på at dit valg kan være afgørende for, hvilket
liv en høne kommer til at leve?
Ny EU lovgivning vedrørende burhøns:
Pr. 1.1.12 trådte EU lovgivningen vedrørende burhøns i kraft i alle de 27 medlemslande. Med denne lovgivning sikres
hønsene ca. 25% mere plads, svarende til ¼ A4-ark, set i forhold til de tidl. bure, også kaldet golde bure. Burene
indeholder en rede for hver 10. høne, en siddepind hvor hønen har mindst 15 cm. plads og så skal der være mulighed
for at hønsene kan sandbade.
Loven blev vedtaget i EU i 1999 og gav dengang producenterne 12 år til at få beriget deres bure. Trods denne lange
overgangsperiode har forskellige lande arbejdet for at få udsat lovgivningen eller helt fjernet denne.
Dyreværnsorganisationer i hele EU har konstant været på vagt og kæmpet for at få denne lille forbedring gennemført.

Æg fra burhøns fra berigede bure:
En burhøne lever hele sit liv i et lille bur. I burægsproduktion må der være 13 høns pr. kvadratmeter, hvilket vil sige,
at en burhøne hele sit liv opholder sig på et areal, der ikke er større end 1¼ A4-ark. Det er så lidt plads, at hønen ikke
kan strække sine vinger. Burhøns har ofte hævede kamme, og deres knogler er svage og brækker nemt. Det ses også
ofte, at burhøns plukker sig selv og de andre høns i buret, hvilket er et tegn på mistrivsel. Desuden må kyllingerne få
enten brændt eller skåret en tredjedel af deres næb følsomme næb af.
Burhøns er fremavlede til at lægge ekstremt mange æg. De lægger faktisk så mange, at det tit sker, at en høne får
skader på æggelederen, inden hun bliver 2 år. Tager man en burhøne ud af produktionen for at give hende et liv som
baggårdshøne, kan der gå år, før hun lærer at opføre sig som en rigtig høne. Det viser, at burhøns lever under meget
unaturlige forhold.

Skrabeæg:
Vælger du at købe skrabeæg, er hønsenes levevilkår ikke meget bedre end burhønsenes. Fælles for bur- og
skrabehøns er nemlig, at de lever et alt andet end værdigt hønseliv, hvor deres naturlige behov overhovedet ikke
tilgodeses. Skrabehøns lever i store haller, hvor der må være 9 høns pr. kvadratmeter, og de har ikke adgang til det fri.
Faktisk må hallen være helt uden vinduer. Ligesom burhøns må kyllingerne i skrabeægsproduktion få enten brændt
eller skåret en tredjedel af deres næb af.

Frilandsæg:
Vælger du at købe frilandsæg, kommer de fra høns, der ligesom skrabehønsene lever i store haller med 9 høns pr.
kvadratmeter. Forskellen på en skrabehønes liv og en frilandshønes liv er, at frilandshønen skal have adgang til et
udeareal, når vejret tillader det.

Økologiske æg:
Økologiske æg er de æg, der produceres med størst hensynstagen til hønsene. Her lever hønen et godt, naturligt og
værdigt hønseliv. I hallerne må der være 6 høns pr. kvadratmeter, og hønsene skal have adgang til et udeareal med
beplantning på 4 kvadratmeter pr. høne. Det sikrer, at de har noget at beskæftige sig med, og at de kan sandbade.
Faktisk skal høns i økologiske produktioner 1 gang om året have en ny hønsegård. Indenfor skal der være dagslys,
siddepinde og reder, og gulvet skal være velforsynet med halm eller sand. Det er forbudt at brænde eller skære i deres
næb.
Du kan være med til at give en høne et godt liv. For blot 1-2 kr. mere pr. æg kan du udskifte buræggene med
økologiske æg. De kommer fra høns, der lever et godt, naturligt og værdigt hønseliv.
Dyrenes Venner anbefaler, at du køber frilandsæg eller økologiske æg. Køber man økologiske æg, sikrer man sig selv
og sin familie et sundt æg, hvor hønen lever et godt liv.
Mød Dyrenes Venner på Vild med Dyr-messen i Fredericia d. 31. marts og 1. april 2012. Kom og hjælp dyrene til
bedre vilkår med din underskrift. Vi glæder os til at se DIG!
(På medsendte billede illustrerer en tidl. burhøne, nu baggårdshøne, Libby, hvad pladsen i et beriget bur giver hønen
at leve på - I Libbys ramme er pladsen fra 'reden' også talt med (i de nye berigede bure skal hver høne have et
nytteareal på 600 cm2 men pga. 'reden', der er tilføjet, giver det i alt 750 cm2 pr. høne).

