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Bruk av høy til foreldredyr oppal rugeegg som aktivitet. 

Sett høyballene inn med plasten på når du åpner opp hele arealet. Plasser disse jevnt fordelt med 

2 meter mellom fôr- og drikkelinjer.  Lag noen små hull i plasten slik at kyllingen kan dra ut strå 

der den får tak. Pass på at strøet ikke blir for hardt belastet rundt, da dette er et yndet sted å 

oppholde seg. Flytt eventuelt ballene noe en gang i blant, og fjern strø som er blitt bløtt. Sett inn 

1 ball/2000 dyr. Erstatt oppspiste høyballer gjennom innsette. Sett inn 8-10 baller avhengig av 

størrelse på hus og innredning. Bildene under illustrerer teksten over. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bildene over viser at en kan bruke pappesker fra dag 1 i oppalet. Kyllingene 

føler det er veldig trygt å ligge inntil pappeskene, og etter hvert hopper de 

opp og ned på disse. Etter hvert begynner de å hakke og leke med dem. 

Senere i innsette er det ikke noe igjen av eskene. Dette er en god for form 

aktivitet. 

 

   

Bildene her viser bruk av krakker på en god måte. Det viktigste en gjør er å få dyra til å bruke aktiviteten vi tilbyr dem, ikke hvordan det gjøres. Tenk nytt og prøv deg fram.  

Rådgiving angående bruk av krakker med rister sier 

at det skal være ei rekke med krakker gjennom hele 

huset, alle høner og haner skal ha tilgang eller ha 

mulighet til å hoppe opp og ned i oppalet. Krakkene 

skal ha rister av samme type som ristene i rugeegg 

produksjon. Dette for at hanene og hønene skal 

lære seg å hoppe opp og ned av ristene i oppalet. 

I tillegg til krakker med rister langs etter hele 

huset, mener jeg at vi har plass til 

vaglestativer, et pr binge. Men alt dette 

utstyret må plasseres slik at det ikke blir til 

hinder for foring og spin-feeder. Vi må også 

se på muligheten for å forsterke 

drikkenippel rekkene slik at de tåler at dyra 

kan vagle seg på dem. 

Her vises et bilde fra 

et forsøk med å 

henge opp automat 

med hakke stein. Og 

dyra bruker den. 
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