Regelsæt ved håndtering af udsætterhøner
Introduktion
Dette regelsæt lægger op til at sikre, den højest mulige dyrevelfærdsmæssige standard i alle
stadier omkring indfangning, læsning og transport af udsætterhøner.
Ægproducenter har pligt til at sikre, at udsætterhøner håndteres på en skånsom måde der
sikrer dyrevelfærden.
Som en checkliste giver dette regelsæt retningslinier for ægproducenten, fangerne og
slagteriet.
Den hjælper også med koordineringen mellem, de forskellige led i kæden ved at introducere
forbedrede teknikker og sikre træning og vejledning af fangerne.
I takt med at ny viden på dette område vil regelsættet blive tilpasset i overensstemmelse
hermed.

Planlægning
1. Reserver så tidligt som muligt, så udsætningen kan ske ved den optimale hønealder.
Sørg for at hønerne helt frem til afhentningstidspunktet får foder hvor der er et
tilstrækkeligt højt Ca-indhold for at sikre at hønernes knogler er så stærke som muligt
2. Så tæt på udsætningen som muligt skal flokken gennemgås med henblik på at frasortere
alle høner som er syge eller klart uegnede til transport
3. Før udsætningen aftales datoen og følgende oplysninger gives til slagteriet:
a) Ejerens navn og adresse
b) Navnet på den ansvarlige for produktionen
c) Produktionsstedets adresse
d) Produktionsform
e) CHR-nummer
f) Flok nummer
g) Antallet af høner
h) Ca. vægt
i) Flokkens kliniske status
4. Før indfangningen påbegyndes er det producentens ansvar at aftale efterfølgende forhold
med slagteriet:
a) Detaljer om flokken, antal dyr og hønealder
b) Tidspunkt for hvornår lastbilen skal være på produktionsstedet
c) Antallet af fangere som stilles til rådighed af henholdsvis ægproducenten og slagteriet
d) Sikres at antallet af kasser er tilstrækkeligt i forhold til flokkens størrelse og alder
e) Hvem der er ansvarlig for indfangningen, og hvem der skal kontaktes i tilfælde af
større uregelmæssigheder eller uheld

Før indfangning
Slagteriet
4. Sikrer, at lastbilen er på produktionsstedet i god tid inden indfangningen påbegyndes
5. Sikrer, at kasserne er ubeskadigede, rene og desinficerede samt passende til hønernes type
og alder
6. Sikrer, at tilstrækkeligt arbejdskraft er til stede ved lastbilen, så indfangningen kan ske
indenfor rimelig tid.
7. Sikrer, at lastbilchaufføren har timer nok, i forhold til køre- og hviletidsreglerne, til at
kunne køre direkte fra produktionsstedet til slagteriet uden ophold for at undgå
forsinkelser i transporten til slagteriet. Ved ankomsten til slagteriet skal hønerne slagtes
umiddelbart dog minimum inden for 2 timer.
Ægproducenten
Kontrol med indfangningen påhviler alene ægproducenten eller en af ham udpeget
stedfortræder.
8. I bursystemer skal frontlågerne kunne åbnes let, så hønerne kan blive flyttet uden unødigt
besvær. I fritgående systemer skal foder- og vandsystemer være fjernet fra
indfangningsområdet.
9. Alt flytbart inventar og udstyr skal være fjernet fra døre og gangarealer for at sikre
fangerne uhindret færdsel
10. Reducere lyset i huset mest muligt for at berolige hønerne uden at det dog besværliggør
indfangningen. Der skal samtidig være lys nok til at sikre, at hønerne kan sættes i kasserne
på forsvarlig vis.
11. Sikrer, at ventilationen kører kontinuert under indfangningen, mens andre elektriske
motorer slås fra.
12. Sikrer, at fangerne er til stede i god tid inden indfangningen påbegyndes.
13. Nye og uøvede fangere skal inden indfangningen påbegyndes modtage den nødvendige
instruktion og træning. Under indfangning skal de vejledes af en erfaren fanger.

Indfangning
14. Før indfangningen påbegyndes skal alle fangere instrueres om velfærdsmæssige forhold
ved indfangning og transport af høner.
15. Indfangningen skal opdeles i separate opgaver, og fangerne skal udføre opgaverne i
henhold til deres fysiske formåen, dygtighed og erfaring.

16. Hele indfangningen skal udføres med et minimum af uro og støj.
17. Fangerne skal mindes om, at forkert og uhensigtsmæssig håndtering af hønerne vil
medføre disciplinære reaktioner fra den ansvarlige.

Regler
Bursystemer
18. Hønerne skal tages ud af burene enkeltvis og bæres i begge ben for at undgå skader.
19. Hønerne skal støttes på brystet, når de tages ud af burene.

Fritgående systemer
20. Mobile indhegninger anbefales for at reducere risikoen for, at hønerne klumper.
21. Hvis der ikke er en passende farbar vej til fritgående enheder, skal der være en alternativ
mulighed for transport af kasserne, ligesom det nødvendige ekstra mandskab skal være til
stede, så indfangning og lastning ikke tager unødig ekstra tid.

Alle systemer
22. Afstanden fra udtagningsstedet eller indfangningsstedet til transportkassen skal være så
lille som muligt. Transportkasserne skal derfor tages helt ind i stalden
23. Hønerne skal bæres i begge ben, og fangerne skal passe på, at hønerne ikke rammer faste
objekter, især hvis hønerne basker med vingerne
24. Antallet af høner, som den enkelte fanger bærer, afhænger af både fangerens evne og
erfaring samt hønernes størrelse, men der må maximalt bæres 3 høner i hver hånd.
25. Hvis en høne kommer fri, så skal den indfanges så hurtigt og så stille som muligt.
26. Hønerne skal placeres i kasserne så skånsomt, at der ikke opstår skader på dem. Antallet
af høner i hver kasse må ikke overskride de aftalte normer og ved høj varme og
luftfugtighed skal antallet af høner i kasserne reduceres.
27. Transportbilerne skal være lukkede og udstyret med et ventilationssystem, der kan sikre
den korrekte luftmængde og temperatur uafhængigt af den omgivne temperatur.
28. Hønerne skal transporteres til slagteriet med et minimum af ventetid. Chaufføren bør
kontakte slagteriet inden han kører fra produktionsstedet.
29. Synligt syge eller skadede høner må ikke lastes, men skal aflives så hurtigt som muligt.
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