
Hønselort er guld! Høns er nogle af vores bedste husdyr. 
De er søde, pudsige, venlige, generøse, renlige og tak-
nemmelige væsener. Og så er de vanedyr, der er virke-
lig sjove at leve sammen med, fordi de har sådan nogle 
hyggelige vaner.

Vikingerne havde høns med på skibene. Stenalderfolk 
havde høns. Og for ikke så længe siden havde nærmest 
alle danskere høns. Det er meget mærkeligt, at vi holdt 
op med at holde hønsene tæt på os engang i 1970’erne. 
Indtil da havde man høns overalt. Selv midt inde i Køben-
havn og i Odense og i Aarhus. På gamle film og billeder 
kan man se, at hønsene kom løbende ud ad portene og 
var omme i baggårdene, hvor de passede sig selv og 
havde travlt med at omforme rester til æg. 

BaneGaarden ligger lige midt i byen og vi har som den 
naturligste ting i verden genindført høns som husdyr 
i byen. De spiser grøntrester fra Gaardbutikken og fra 
spisestederne på BaneGaarden. Og så sker der magi! 
Over natten ”upcycler” de affald til guld. Vi får æg ud af 

rester i et af de bedste eksempler på cirkulær økonomi 
vi kender.

Gode udendørs havehøns lægger et æg om dagen om 
sommeren og om vinteren tager de en slapper og læg-
ger få eller ingen æg. Gamle hønsedamer holder op med 
at lægge æg, men de er rigtig gode for flokken og kan 
lære de unge høner om, hvor man søger ly, hvor der er 
orme og især hvordan man passer på kyllinger. Nogle 
gange bliver de unge høns ”skruk” og så er der ikke ti 
vilde heste, der kan få dem væk fra rederne. Der kom-
mer kun kyllinger, hvis der har været en hane på spil. 
Man kan snyde og lægge befrugtede æg ind under sin 
skrukhøne, så den får en slags adoptivkyllinger uden at 
vide det. 

Ud over æg sørger hønsene også for at give os kvali- 
tetsgødning til planterne: Hønselort er det bedste!

Hvis du ikke har haft høns hjemme i haven eller gård- 
haven burde du prøve. 

Høns


