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Hønsehus med voliere 
Kombiner fordelene ved friland med en beskyttende voliere. Sig farvel til ubudne gæster og 
sygdomme. 

Velegnet til hønsehold. Udviklet med henblik på at give gode forhold til din fjerkræsbesætning. 
Volieren er med til at minimere risikoen for fugleinfluenza og lignende sygdomme. Det er en 
oplagt måde at give dyrene mulighed for bevægelse og frisk luft og samtidig være i ly for vind og 
vejr. Huset har indgang både ved volieren og i huset så man ikke behøver at skulle igennem 
volieren, hver gang man skal ind i huset. 

Der er mange fordele ved at have hold på denne måde, det giver sundere dyr, stor tilvækst og 
mindsker smitterisiko og medicin bliver næsten ikke eksisterende. Der er let tilgang til fodring, 
tilsyn og pasning. Nem og hurtig rengøring. Huset er monteret med løftebøjle der gør det nemt at 
flytte på huset. 

Anbefalet plads til hønsehold 

• 6 høns pr. m2 
• 1 rede pr. 7 høns 
• 18 cm. siddeplads pr. høne 

Mål: Hus med voliere: 3 x 7m 

• Huset: 3 x 3,5 m 
• Volieren: 3 x 3,5 m 
• Højde side: 1,60 m 
• Højde kip: 2,45 m 

 

Se artikel om Hønsehus med voliere ved fritidsmakedet.dk 

              

https://www.fritidsmarkedet.dk/dyr/artikel/116179-mobilt-honsehus-med-voliere
https://www.fritidsmarkedet.dk/
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Generelt for huset:  

Materiale til sider og tag kan variere i kvalitet og farvevalg. Som udgangspunkt er huset fast 
opstillede, men det kan nemt flyttes ved hjælp af enten et hjulsæt eller en løftebøjle. Hjulsættet 
med træk monteres nemt og uden brug af værktøj. Fastgøres med jordspyd eller 
ekspansionsbolte. Normalt leveres huset med fast bund, men er placeringen velegnet, leveres 
den selvfølgelig også uden bund. Fast bund gør det nemmere at sikre hus og høns mod mus og 
rotter og andre ubudne gæster. 

Tagpladerne er beklædt med anti-dug belægning, som gør der ikke dannes fugt på dem, som 
drypper ned på dyrene, belægningen optager 1,5 liter pr. m². Der er fremskudt tag, der skærmer 
for blæst og slagvand. Desuden virker belægningen let isolerende mod strålevarme og – kulde. I 
den øverste del af gavlen på huset kan der monteres vindnet og klapper til at styre 
luftreguleringen. 

Indretningen og inventar er op til kunden selv og giver mulighed for en individuel tilpasning. 

Vi kan opstille den på få timer på anvist plads med rimelig kørevej for lastvogn. Huset kan 
monteres med døre eller porte i gavlen. 

Materiale: 

• Husets jernkonstruktion er udført i galvaniseret stål. 
• Vandfaste filmbelagte 12 mm krydsfinerplader på vægge og bund. 
• Tagplader med anti-kondens belægning. 
• Vindbrydende net i baggavl. 

Volieren: 

• Husets jernkonstruktion er udført i galvaniseret stål. 
• Trådnet. 
• Tagplader med anti-kondens belægning. 
• Vindbrydende net i baggavl. 

 

    


