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Flytteinstruks unghøner 
Versjon:13.01.2010 

 

1. Formål 
Denne instruksen skal sikre at hele prosessen med flyttingen av høner fra oppaler til 

rugeeggprodusent skjer på en slik måte at dyrevelferden sikres, informasjonsflyten er god mellom 

partene, samt at en god logistikk sikres. 

 

2. Omfang 
Prosessen fra planlegging, transport, plukking hos oppaler og innsett hos rugeeggprodusent 

 

 

3. Beskrivelse 
 

3.1. Planlegging 
I forbindelse med rekrutteringsplanen lages det en separat plan for flyttinger mellom oppaler 

og rugeeggprodusent.  Denne sendes ut til alle produsenter samtidig med rekrutteringsplanen.  

Endringer i flytteplanen sendes fortløpende til berørte produsenter. 

 

3.2. Generelt 

3.2.1. Temperaturkrav 
Flytting gjennomføres normalt ikke om utetemperaturen: 

• er lavere enn -15 grader ved flytting av haner 

• er lavere enn -20 grader ved flytting av høner 

• er høyere enn +26 grader. Ved flytting høner/haner 

•  Ved varme dager kjøres det tidlig morgen evt. sen kveld/natt.  Vurderes av sjåfør. 

 

Er det tvil om flytting er mulig kontaktes rugeriet umiddelbart. 

 

3.2.2. Transportørens ansvar 
Transportøren er ansvarlig for dyrene fra dyrene er plassert på lastelemmen på bilen hos 

oppaler, frem til dyrene tas av lastelemmen på bilen hos rugeeggprodusenten. 

Sjåføren har et selvstendig ansvar for å vurdere dyras transportdyktighet og om 

transporten kan gjennomføres på forsvarlig vis, selv om temperaturen er utenfor 

temperaturgrensene angitt i 3.2.1. 

 

Sjåfør oppbevarer Veieutstyr.  Ved levering av første leveranse til rugeeggprodusenten skal 

veieutstyret lånes ut.  Ved avsluttet veiing tar sjåføren utskrift av veieresultatene og 

sender disse til org.konsulenten. 

 

Dersom sjåføren må inn i husene, skal overtrekksdress og skoovertrekk benyttes. 
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3.2.3. Hygiene/smittesikring 
Dette er de viktigste dyrene i verdikjeden, så en god hygienepraksis er en forutsetning for 

å hindre spredning av smitte. 

 

Utover vanlig praksis i huset for smittesikring, skal man være forsiktig med bruk av urene 

maskiner (traktorer, trucker osv.) i huset ved klargjøring av huset før flytting (oppal) og 

ved innsettet (rugeegg). 

 

Plattingen skal ryddes og rengjøres, både hos oppaler og rugeeggprodusent.  

 

Dersom det er forhold hos produsentene som kan være kritiske ift smittespredning i 

forbindelse med flyttingen, så skal sjåfør umiddelbart kontakte rugeriet.  Rugeriet tar 

stilling til om flyttingen kan gjennomføres. 

 

Transportør er også ansvarlig for rengjøring/desinfisering av flyttecontainere etter hver 

flytting fra oppaler.  Oppalere som har 2 separate hus og leveringen skal gå til 2 forskjellige 

rugeeggprodusenter, skal behandles som unike flokker.  Containere skal vaskes mellom hver 

av disse flyttingene. 

 

3.2.4. Foring/vann ved flytting 
Oppaler og rugeeggprodusent avtaler seg i mellom hvordan de ønsker foringen før flytting 

fra oppaler. 

Anbefalt + 50 % hos oppaler dagen før flytting og + 20 % første dag hos rugeeggprodusent. 

 

Vann tilføres hønene/hanene helt frem til plukking starter hos oppaler. 

 

Iht. transportforskriftene kan dyrene maksimalt gå 12 timer uten mat/vann i forbindelse 

med flyttingen. 

 

 

3.3. Oppaler 

3.3.1. Salmonellaprøve/vaksinasjon 
Ved ikke utført salmonellaprøve (sokkeprøve), positivt prøvesvar på salmonellaprøven eller 

manglende vaksinasjon i oppalsperioden skal ikke flyttingen gjennomføres før korrigerende 

tiltak er gjort. 

 

Salmonellaprøven skal tas mandag 14 dager før flytting. 

 

Ved positivt prøvesvar på salmonella skal hele flokken saneres øyeblikkelig. 

 

Er det ikke gjennomført prøvetaking av salmonella eller manglende vaksinasjon dekkes alle 

ekstra følgekostnader hos rugeri og rugeeggprodusent av oppaler. 
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3.3.2. Forberedelser 
Plukkerne skifter til rene klær og sko.  Viktig at produsenten har tilgang på varmt vann for 

vask og rengjøring av sko etter arbeid.  
 

Produsenten skal være til stede under arbeidet.  
 

Avløserlaget (f.eks. Landbrukstjenester Hedemark) ønsker melding om hjelp til innsett ca 

14 dager før det skjer pga planlegging av plukkere.  
 

Viktig med god trillebane for konteinere.  
 

3.3.3. Plukketeknikk 
Dyrene skal settes inn i containeren ovenfra og nedover.  Dette for å forhindre klemskader 

på dyrene.   

Flere måter å plukke på, men oppalhønene flakser fælt og de kan vri seg hvis de bare 

plukkes etter beina, og da kan beina knekke.  Derfor plukkes hønene med grep over ryggen 

for å samle vingene, eller en kan ta grep øverst på låret og i vingen.  
 

Hver plukker har med seg to høner han legger inn i konteineren.  Viktig med riktig antall i 

skuffen.  
 

3.3.4. Haneflytting 
Haneflytting skjer 3 dager før høneflyttingen, normalt fredag.  Sjåfør, oppaler og 

rugeeggprodusent blir enige om klokkeslett. 

Sjåfør kjører ut nødvendig antall med containere samme dag, evt. dagen før til oppaler. 

Containerne skal lagres inne i dyrerommet fram til plukking, jfr 3.3.4? 

Oppaler stiller med nok mannskap til plukking, slik at plukkingen forløper raskt. 

 

Selve plukkingen starter tidligst 3 timer før forventet pålossing på bil.  Det skal planlegges 

slik at plukkingen er ferdig når bilen kommer. 

 

Det er oppaler sitt ansvar å stille med nok mannskap, slik at plukkingen kan gjennomføres 

uten ventetid for sjåfør. 

 

Anbefalt temperatur ved plukking er 15-16 graders celsius.  Sørg også for god ventilasjon. 

Lysstyrken avtales med avløserlaget. 

 

 

 

3.3.5. Høneflytting 
Høneflytting skjer normalt påfølgende mandag/tirsdag etter haneflyttingen.  Ved korte 

flytteavstander bør flyttingen gjennomføres på 1 dag. 

Sjåfør, oppaler og rugeeggprodusent blir enige om klokkeslett. 

 

Dersom oppaler har egnet plass til oppbevaring av containere, skal de kjøres ut i forkant av 

plukkedagen. Med egnet plass menes at hygienekravene overholdes og at det ikke er risiko 

for smittespredning.  Egnet plass kan for eksempel være i hanebingen. 
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Før innkjøring av containere skal det klargjøres i huset for trilling av disse. 

Det må lages trillebaner for containere.  Hvordan disse vil være er avhengig av hvordan 

huset er bygd. 

 

Selve plukkingen starter tidligst 3 timer før forventet pålossing på bil.  Det skal planlegges 

slik at plukkingen er ferdig når bilen kommer. 

 

Det er oppaler sitt ansvar å stille med nok mannskap, slik at plukkingen kan gjennomføres 

uten ventetid for sjåfør. 

 

Anbefalt temperatur ved plukking er 15-16 graders celsius.  Sørg også for god ventilasjon. 

Lysstyrken avtales med avløserlaget. 

 

 

4.3.4. Rugeeggprodusent 

4.1.3.4.1. Forberedelser 
Sjåfør og rugeeggprodusent avtaler leveringstidspunkt. 

 

Plattingen skal ryddes og rengjøres.  Huset skal være klargjort med strø, med gater for 

trilling av vogner.  

Om dette ikke er gjort har sjåføren myndighet til å kreve at dette blir gjort før avlossing. 

 

Temperatur i huset ved innsett bør ligge mellom 18-20 grader celsius. 

 

Er det forhold i huset, tilstand på høner/haner som tilsier at flytting ikke kan 

gjennomføres, skal sjåfør kontakte rugeriet umiddelbart. 

 

Plukkerne skifter til rene klær og sko.  Viktig at produsenten har tilgang på varmt vann for 

vask og rengjøring av sko etter arbeid.  
 

Produsenten skal være til stede under arbeidet.  
 

Avløserlaget (f.eks. Landbrukstjenester Hedemark) ønsker  melding om hjelp til innsett ca 

14 dager før det skjer pga planlegging av plukkere.  
 

Viktig med god trillebane for konteinere.  
 

4.2.3.4.2. Plukketeknikk 
Ei og ei høne tas ut av konteineren med grep over ryggen, eller i begge beina.    
Hvert dyr sjekkes for å sortere ut uklipte haner.  Hønene slippes deretter ut på risten.  

 

4.3.3.4.3. Innsettet 

4.3.1.3.4.3.1. Haner 
Produsent stiller med nok folk slik at innsettet forløper hurtig. 

Haner merkes.  Dette for å kunne sortere ut ”hønehaner” i ettertid. 
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4.3.2.3.4.3.2. Høner 
Produsent stiller med nok folk slik at innsettet forløper hurtig. 

 

3.4.3.3. Veiing 
Veiingen skal gjennomføres hos rugeeggprodusent flyttedagen. 

o Vekt utleveres av sjåfør 

o Utpekt person i plukkelaget veier 200 høner og 50 haner 

o Vekt leveres til sjåfør etter fullført veiing. 

o Sjåfør skriver ut og sender den til org.konsulenten 

o Oppaler er velkommen til å delta under veiing 

 

3.4.4. Utsortering hos rugeeggprodusent 
Selve innsettingsperioden er hektisk og dyr settes inn som skulle vært utsortert.  Derfor 

skal rugeeggprodusenten ha mulighet i etterkant å sortere i flokken i fred og ro. 

Haner flyttes 3 dager før høner.  Hanene kan da sorteres frem til hønene settes inn.   

Hønene kan sorteres de 5 påfølgende dager etter innsett. 

Antall etter denne utsorteringen rapporteres til rugeriet og oppaler, og trekkes fra på 

oppgjøret. 
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