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Detta kontrakt godkänns genom att faktura betalas 

Utrustning och mat 

Höns och tupp uthyres utan bur. Du som hyr flocken behöver tillgodose att de har ett utrymme 

att vistas i under nätterna. Utrymmet ska ha fyra väggar, golv och tak samt vara dragfritt. Ytan 

får minst vara 1 kvm2 per 9 höns under 2,4 kg enligt Jordbruksverkets regler men vi ser helst att 

ni har minst 1,5 kvm2 för den flock på fyra som ni hyr av oss. Foderblandning ingår och hönsen 

ska ha fri tillgång. De äter även gräs som de kan själva picka upp på din trädgård eller så 

plockar du och ger de. De vill ha friskt dricksvatten varje dag samt möjlighet att äta snäckskal. 

Hönsen behöver också ha sittpinnar på olika höjd som de kan sova på samt ett mjukt material 

att gå på.  

Säkerhet 

Hönsen är inte vana vid att bli hanterade mer än vid enstaka hälsokontroller. Om du behöver få 

tag på en höna föser du den försiktigt framför dig och kan sedan få in den i deras bostad. Lättast 

att ta en höna är när den har satt sig för att sova när mörkret faller. Hönsen ska kunna vistas på 

gräsmatta fri från ogräsmedel och under varma dagar i skuggan. Låt inte djuret hälsa på andra 

fåglar, antingen blir det slagsmål eller oplanerade ungar samt risk för smitta. 

Om djuret blir sjukt eller taget av rovdjur 

Även om det är ytterst ovanligt så kan det hända att hönan/tuppen blir sjuk eller till och med dör 

under hyresperioden. Kontakta oss på mail skalby_4h@hotmail.com  alternativt kom till gården 

under öppettiderna 9-17 alla dagar. Vid mycket brådskande ärenden så kan man även kontakta 

föreningens ordförande Jennie på 0708 963 293. Skälby 4H står inte för några veterinärbesök 

som görs utan vårt godkännande. Om du har oturen att en höna eller tupp plötsligt dör eller blir 

tagen av räv eller annat rovdjur utgår ingen avgift.  

Betalning 

För att bokningen ska vara giltig ska fakturan vara betald i tid – se faktura. 

Avbokning 

Vid avbokning fram till 2 veckor före hyresperioden återbetalas hela summan, 2 veckor till 1 

vecka före återbetalas 50 % och sista veckan före hyresperioden ingen återbetalning. 

Hämta och lämna 

Hönsen hämtas och lämnas under avtalad tid med personal 

Boka tid för att hämta/lämna på skalby_4h@hotmail.com   
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