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STANGE: Louise Gjør 
er tredje generasjon 
eggprodusent, hjem-
me på gården Fred-
heim. I hønsehuset 
hennes koser 7.500 
høner seg i moderne 
«leiligheter». Pluss èn 
hane - sånn for moro 
skyld.

Lars Kristian Seierstad
post@stangeavisa.no

Vi står foran påsken; den tiden 
på året vi nordmenn spiser mest 
egg. Det er egg til frokost, lunsj 
og kvelds. Kokt egg, speilegg og 
omelett. Vi maler og pynter egg. 
Henger dem opp til pynt. Nord-
menn får nesten ikke nok av de 
små, runde og sunne måltidene.
Stor produksjon i Stange
I Stange kommune er det 16 bøn-
der som har verpehøner. Ferske 
tall fra landbrukskontoret viser 
at eggprodusentene i Stange til-
sammen hadde 50.150 verpehø-
ner i fjor. De la tilsammen omlag 
15.920.062 egg i fjor, nesten 16 
millioner! I vekt, om vi regner 
et snitt på 63 gram per egg, blir 
dette 1.003.000 kilo med egg - 
1.003 tonn!

Louise Gjør titter på tallene 
og nikker - dette er mye! Selv 
følger hun i fotsporene til både 
faren og besteforeldrene sine, 
som drev stort med egg.

– Her på gården har vi holdt 
på med egg i sikkert minst 100 
år. For meg var det naturlig å 
fortsette med denne driften. Jeg 
liker å holde på med høner, sier 
Louise.
7.500 tupper
I hønsehuset hennes klukker 
7.500 høner av rasen Dekalb 
rundt i flotte og moderne «leilig-
heter».

– Regelverket for hvordan 
hønsehus skal være innredet ble 
endret, med virkning fra 1. janu-
ar i år. Skulle vi fortsette her på   
gården, måtte vi bygge om. Jeg 
tok over gården i 2008, og be-
stemte meg for å satse på verpe-
høner. Tilsammen ble hønsehuset 
bygd om for 3,5 millioner kroner, 
slik at vi har et moderne anlegg. 
Her lever hønene ni og ni i roms-
lige bur, med eget sandbad, vip-
pepinne, klosliper og rede. Hvert 
bur blir som et lite samfunn for 
de ni hønene, forteller Louise 
Gjør.

Anlegget er i stor grad auto-
matisert, slik at både innhenting 
av egg og foring skjer ved hjelp 
av maskiner.

– Men jeg er innom hønsehus-
et minst to ganger hver eneste 
dag, og ser til at alt er bra. Jeg 
merker fort om noe ikke stem-
mer. Er det feil temperatur, lys 
eller om det skulle være noe 
med fôret, blir de fort urolige el-
ler ekstra stille. Jeg kan høre slikt 
på klukkingen med en gang, sier 

Louise Gjør.
Viktig at hønene trives
Med 7.500 høner blir det ikke 
mye personlig forhold til hvert 
enkelt individ. Men hønene har 
det bra.

– Vi er helt avhengige av at hø-
nene trives og har det bra. Ellers 
legger de ikke egg, smiler Louise 
Gjør.

Verpehønene lever et for-
holdsvis kort og intenst liv.

– Vi får dem hit til anlegget 
når de er 16 uker gamle. Da er 
de ferdig vaksinert mot sykdom-
men hønselammelse. Fra og med 
uke 21 begynner de å legge egg, 
i snitt cirka 0,8 til 0.9 egg hver 
dag. Så lever de til de er omlag 76 
uker gamle. Da bytter vi ut hele 
besetningen på likt. Når hønene 
er sendt avgårde for å slaktes, 
vaskes hele anlegget ned, før de 
nye hønene kommer, forklarer 
Gjør.

Eggene fra gården blir hentet 
med lastebil en gang i uken; fem 
paller med 8.640 egg på hver 
pall.
Spiser ikke høner
Når verpelivet er over, er det ikke 
«hønsefrikassè» som er neste 
stasjon for fuglene. Kyllingkjøtt 
har tatt helt over for høns i det 
norske markedet. Verpehønene 
ender i stedet sitt liv som blant 
annet fyllmasse i betong og som 
råstoff i limproduksjon.

– Det er jo egentlig litt synd at 
det er slik, men norske matvaner 
er forandret, slik at høner som 
mat ikke lenger er så populært. 
Kyllingkjøtt har tatt helt over. Jeg 
husker bestemor slaktet høner i 
kjelleren borte på huset vårt, og 
vi spiste nydelig hønsefrikassè. 
Det var jo kjempegodt. Men jeg 
må nok innrømme at jeg ikke har 
spist høne selv på minst ti år, sier 
Louise Gjør.

Egg derimot - det kan hun nes-
ten ikke få nok av.

– Jeg spiser mye egg, ja. Men 
mest speilegg og omelett. Kokt 
egg er også godt. Men når eggene 
er så ferske som vi får dem her 
på gården, slipper de ikke så godt 
fra skallet. Det kan derfor bli litt 
vanskelig å spise dem kokt. Men 
det kan være et tips til andre; der-
som du sliter med at skallet sit-
ter fast, er det bare å legge dem 
i kjøleskapet noen dager, så går 
det mye bedre, sier Louse Gjør.
Brune og hvite
Hun viser oss rundt i det store 
hønsehuset. 7.500 hvite høner 
klukker tilfreds fra leilighetene 
sine. Men i et hjørne skiller beset-
ningen seg ut. Her har 50 brune 
høner tilhold. Og èn hane!

– Det er far som har disse hø-
nene, mest for hyggens skyld. De 
brune hønene legger brune egg. 
Av en eller annen grunn er det 
ikke så stor etterspørsel etter egg 
med brunt skall. Men de brune 
hønene har et helt annet lynne 
enn de hvite. De er mye roligere 
og lettere å få kontakt med, sier 
Louise. Og viser hva hun mener 
ved ved å åpne døren til buret og 

16 millioner egg fra Stange hvert år
...og nå er det klart for eggende høysesong!

kose med tuppene.
– Det ville ikke gått med de 

hvite hønene, sier hun.
– Og hanen som er alene i høn-

seflokken...?
– Det er bare for moro skyld. En 

artig kar. Men noe navn, det har 
han ikke, smiler Louise Gjør.

FARGERIKT SAMFUNN: Brune egg er ikke lenger like popu-
lært som hvite blant norske eggespisere. Men inni er de like!

EGNE LEILIGHETER: Hønene lever ni og ni sammen i egne leiligheter i hønsehus-
et. I leilighetene har de alle fasiliteter, blant annet vaglepinne, sandbad og reir.


