
HUSDYRTREFFOPPGAVE FJØRFE 2023 

OPPGAVE 1: FJØRDRAKT HOS VERPEHØNS 

En faktor som vi ser på når vi vurderer kvaliteten på en flokk verpehøns, er fjørdraktas beskaffenhet: 
Er hønene godt fjørsatt, er det nakne flekker på bryst/buk, hals, rundt stjert eller en naken stripe 
langs ryggen? 

Det er jo helt klart mye triveligere og flottere å betrakte en godt fjørsatt flokk enn en flokk med sliten 
og dårlig fjørdrakt, men hvilken betydning har fjørdraktas beskaffenhet for hønene og for bonden? 

Drøft ulike forhold som kan påvirke fjørdraktutviklingen. 

Det finnes ulike metoder for å gi poeng/ karakter for fjørdraktstatus. En slik metode beskrives i et 
eget vedlegg til oppgaven. Foreta en vurdering av en flokk ved hjelp av denne metoden. Enten på 
skolen, dersom skolen har verpehøns, eller hos en eggbonde i nærheten. Rådgiveren i Nortura kan 
hjelpe dere å finne en aktuell gård, dersom dere ikke kjenner noen i nærheten som dere kan spørre.  

OPPGAVE 2: HØNSEGJØDSEL 

Med en galopperende prisøkning på kunstgjødsel, blir hønsegjødsla mer og mer viktig. Før ble gjødsla 
ofte kalt for "bondens gull", og dette er nå mer sant enn noen gang. 

Hønsegjødsla er "kraftigere" enn gjødsel fra for eksempel storfe. Hva er det med hønene som gjør at 
det er slik. 

Vi forutsetter at en høneflokk på 7500 høner pr innsett produserer om lag 300 tonn gjødsel med en 
tørrstoff% på 25 og at tørrstoffet inneholder 50 kg N pr tonn. Dersom dere omregner dette til prisen 
på kunstgjødsel med 20 % N, hvor stor verdi har denne gjødsla. 

Dersom denne gjødsla brukes til for eksempel til å gjødsle en havreåker, hva er det dere da spesielt 
må passe på. Har dere forslag til hvilket spredeutstyr som er relevant?   

I denne oppgaven er det svært relevant å spørre plantedyrkingslæreren om hjelp og innspill. 

OPPGAVE 3: I-MEK I KYLLINGHUSET 

Fôrings- og vanningsutstyret i et kyllinghus ser veldig enkelt ut, men plassering og bruk er helt sikkert  
gjennomtenkt i forhold til kyllingens behov. 

Ta utgangspunkt i et kyllinghus dere har tilgang til, eventuelt en tegning fra et i-mekfirma. Tegn inn 
fôringsrør og vannrør.  

Hvor lang avstand er det mellom fôr og vann? Hva er kravet til antall cm fôrplass og til kyllinger pr 
vannippel. 

Det er viktig å justere høgde på vann og fôr. Hvor høyt skal det være, og hva kan være 
konsekvensen av feil innstilling.  

OPPGAVE 4: KYLLINGENS BEVEGELSESMØNSTER 

Det har vært mye problematisering rundt bevegelse og beinkvalitet hos kylling. Dersom dere har 
tilgang til et kyllinghus:  



Foreta en observasjon av flokken i en økt (3 timer) i løpet av en dag. Beskriv flokkens 
adferdsmønster (spising, drikking, bevegelse, strøbading, bevegelse). Viktig at dere registrerer 
alderen på flokken. 

Flokkens fordeling i rommet påvirkes også av ventilasjonen: Er flokken godt fordelt, eller er det 
områder som kyllingen ikke bruker? Finner dere årsaker til eventuell skjevfordeling? 

Ps: Dersom det ikke er kyllingproduksjon i det området dere bor, kan oppgaven også gjennomføres 
på verpehøns. 

OPPGAVE 5: SAMVIRKER 

Alle organisasjonene som står bak Husdyrtreff er samvirker som eies av bønder. Hva ser dere som 
sentrale fordeler og ulemper med en slik eierstruktur i forhold til et aksjeselskap 

Konsumeggproduksjonen er omfattet av markedsreguleringstiltakene vi har i henhold til 
Omsetningsloven. Et av de viktigste reguleringstiltakene vi har i denne produksjonen er 
førtidsslakting av høner.  

Hvem er det som har oppgaven med å styre markedsbalansen for 
konsumeggproduksjonen? 

Hvordan fungerer dette verktøyet "førtidsslakting"? (se www.totalmarked.nortura.no) 

Dette året er det et vesentlig eggoverskudd på tross av at vi i stor grad benytter 
førtidsslakting. Har dere forslag til andre tiltak/verktøy som kunne vært brukt for å skape 
et balansert marked? 

Hvilken rolle spiller Opplysningskontoret for egg og kjøtt i markedsreguleringen? 

Hvordan styres markedsbalansen for kylling og kalkun i forhold til for konsumegg? 
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