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Velferdsprotokoll for verpehøns, instruksjoner:
Veiledning til prøvetaking
Velferdsprotokollen skal utføres kun i ett hønsehus. Hvis det er flere flokker skal den utføres for den eldste
flokken som er på gården. Hvis det er flere hus med høns av samme alder, skal ett hus velges tilfeldig. Når
individuelle høns blir vurdert, skal man velge høner fra forskjellige områder i et rom; som strøareal, spalteareal,
hevede vagler, lave nivåer, øvre nivåer, uteområde. Det skal sikres at vurderingene er tatt fra et spekter av
ulike steder innenfor huset og på uteområde. Det skal sikres at hønene som blir valgt er et tilfeldig utvalg på
stedet, for eksempel ved å velge hver 5. høne, og unngå å bli dratt mot spesielle høner.
3 eller flere av de 50 hønene som skal vurderes skal bli vurdert nøye sammen med produsenten (registrer
ikke produsenten sin vurdering).
Først generelle spørsmål om rase, hønemateriale, alder, antall høns, type hus/innredning, fast golvareal, type
strø, inneareal, vagle og rede per høne, uteareal, del av livet med tilgang til uteareal, temperatur inne, fôring
kraftfôr og grovfôr, drikkekilde, lys, ventilasjon, eventuell bruk av antibiotika, vaksine, parasittmidler.

1. Fjærtap
Størrelse på prøveuttak: 50 høns (3 eller flere skal bli vurdert nøye
sammen med produsenten)
Metode for vurdering: Vurder og gi score til 5 høns i hver av 10 ulike
områder i huset og/eller på uteområde. Visuelt vurder hode/nakkeregionen
og rygg/bakre region på hønene (uten håndtering).
Score som gis separat for hode/nakkeregionen og for rygg/bakre region er:
Score:
0 = Ingen/minimalt med fjærtap
Ingen bar hud er synlig, ingen eller lite slitasje, bare enkeltfjær som mangler
1 = Svakt fjærtap
Moderat slitasje, ødelagte fjær eller 2 eller flere nærliggende fjær som mangler opp til at bar hud er synlig med
< 5 cm maksimum i størrelse
2 = Moderat/alvorlig fjærtap
Bar hud synlig ≥ 5 cm maksimum i størrelse
2. Renhet på høns
Størrelse på prøveuttak: 50 høns (3 eller flere skal bli vurdert nøye med sammen produsenten)
Metode for vurdering: Vurder og gi score til 5 høns i hver av 10 ulike områder i huset og/eller på uteområde.
Visuell vurdering av en side av høna, utenom føtter og bein.
Score:
0 = Ren
Høna er ren
1 = Moderat skitten
Det er møkk på minst en del av høna, men ingen områder på ≥ 5 cm maksimum i størrelse
2 = Vesentlig skitten
Det er møkk på en eller flere deler av høna på ≥ 5 cm maksimum i størrelse
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3. Antagonistiske atferder
Størrelse på prøveuttak: Hele flokken.
Metode for vurdering: Observer og lytt til atferden til hønene i huset i ett minutt (etter å ha gitt hønene tid til å
komme tilbake til uforstyrret atferd) og gjennom resten av tiden som brukes i huset eller på uteområde.
Antagonistiske atferder inkluderer to tydelige atferder:
Aggressiv atferd – slåssing, aggressiv hakking på eller jaging av andre høner.
En sosial atferd for å etablere hakkeorden.
Skadelig fjærhakking – inkluderer å dra ut fjær, hakke på sår eller baken. Antas å være omdirigert fôrrelatert
atferd.
Begge er ofte signalisert ved et høyt «squawk» eller vokalisering.
Registrer: Antall tilfeller med antagonistisk atferd observert eller hørt. Identifiser, hvis mulig, om det er
aggressiv atferd og/eller skadelig fjærhakking som er observert.
4. Fluktatferd
Størrelse på prøveuttak: Hele flokken.
Metode for vurdering: Observer atferden til høner gjennom vurderingen.
Registrer:
Rolige – Generelt ser ikke hønene ut til å bli forstyrret av personen sin tilstedeværelse eller så søker de aktivt til
personen.
Varsomme – Generelt ser hønenes atferd ut til å bli forstyrret av personen sin tilstedeværelse, men de ser ikke
ut til at de blir skremt.
Skremte – Hønene ser ut til å flykte på grunn av personens tilstedeværelse.
5. Høns som trenger ekstra oppfølging
Størrelse på prøveuttak: Hele flokken.
Metode for vurdering: Vurder hele flokken for syke eller skadde høner som kan ha fordel av å få ekstra
oppfølging (bli tatt bort fra hovedflokken) eller som bør bli avlivet.
Dette vil inkludere tydelig syke høner (med tjafsete fjærdrakt og en inaktiv tilstedeværelse uten respons) og
høner som har sår med friskt blod som kan tiltrekke seg kannibalistisk oppmerksomhet fra andre høner. Høner
i sykebinger som bør avlives skal inkluderes.
Registrer: Antall syke/skadde høner som er funnet og som vil ha fordel av ekstra oppfølging adskilt fra flokken
eller avliving. Registrer typen sykdom/skade hvis mulig, som: løs avføring, hudsår, øyeproblemer, halthet,
annet.
6. Dødelighet
Størrelse på prøveuttak: Hele flokken.
Metode for vurdering: Referer til registreringer og/eller spør produsenten.
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Registrer:

a) Dødelighet for forrige flokk
b) Dødelighet frem til dags dato
c) Dødelighet frem til 40 ukers alder (når aktuelt)
Registrer årsaker til dødelighet hvis mulig.
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