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den danske ægproduktion består af ca. 3 mio. 
æglæggende høner fordelt på 170 besætninger. 
ægproduktionen er mere end bare en høne og et 
æg. I danmark starter produktionen af æg med 
hønernes forældre, der importeres som daggamle 
kyllinger til danmark direkte fra udenlandske avls-
firmaer. forældredyrene producerer de befrugtede 
æg, der efterfølgende udruges på et af de 3 rugeri-
er inden for ægproduktionen i danmark. 
de udrugede kyllinger fra rugeriet, er de høner, der 
lægger de æg (konsumæg), som sælges i supermar-
kedet.  

de udrugede daggamle kyllinger kønssorteres, og 
hønekyllingerne starter deres tilværelse hos land-
mænd, der har specialiseret sig i opdrætning af kyl-
linger i deres første leveuger. når kyllingen når en 
alder på 16-18 uger, benævnes den med titlen høn-
nike. Hønnikerne sælges nu til de landmænd, der 
producerer æg. I disse æglæggerstalde skal hønni-

ken nu kønsmodnes, blive til en høne og starte den 
naturlige produktion af æg. fra hønen er 20 uger 
gammel og et års tid frem, vil den producere æg, ca. 
et æg om dagen.  
når hønerne er ca. 70-80 uger gamle, udskiftes 
de med nye høner i æglæggerstalden. de gamle 
høner bringes enten til et slagteri eller slagtes i et 
specielt bygget anlæg (chickpulp), der omdanner 
hønerne til minkfoder. stalden rengøres og des-
inficeres, inden der sættes nye høner ind til en ny 
produktionsperiode. 

I alle led af produktionen er der stor fokus på bio-
sikkerhed og hygiejne, så risikoen for sygdomme og 
smitte med for eksempel salmonella minimeres. 
Personalet skifter tøj, vasker hænder og skifter fod-
tøj, inden de går ind i staldene for at undgå smitte 
udefra. dette betyder også, at forbruget af antibio-
tika i danske æglæggerbesætninger er næsten nul.

den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, 
kvalitet og dyrevelfærd. I danmark produceres der omkring 66.000 tons æg om året. 170 
landmænd varetager denne produktion, der i alt beskæftiger ca. 1250 personer fordelt på 
alle led i produktionskæden. 
forbruget af æg i danmark er jævnt stigende og ligger på ca. 155 æg pr. indbygger om året.

“blandt de 
førende i verden”

Ægproduktionen 
i danmark
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Berigede bure Skrabeæg Frilandsæg Økologiske æg
flokstørrelse Max. 10 høner pr. bur. 

selve flokstørrelsen i 
hele stalden varierer fra 
10.000 -90.000

Ingen krav til flokstør-
relse. flokstørrelse 
varierer fra 500 -25.000

Ingen krav til flokstør-
relse. flokstørrelse 
varierer fra 500 -25.000

Max. 3.000 høner

Pladskrav i 
stalden

750 cm2 pr. høne 9 høner pr. m2 9 høner pr. m2 6 høner pr. m2  

adgang til udeareal nej nej Ja Ja

strøelse adgang til strøelse i form 
af støvbad /skrabeareal

Mindst en tredjedel af 
gulvarealet i stalden 
skal være strøet til brug 
ved støvbadning og 
skrabeareal.

Mindst en tredjedel af 
gulvarealet i stalden 
skal være strøet til brug 
ved støvbadning og 
skrabeareal

Mindst en tredjedel af 
gulvarealet i stalden 
skal være strøet til brug 
ved støvbadning og 
skrabeareal

krav om naturligt 
dagslys i stalden

nej nej nej Ja

Hønerne skal have en 8 
timers uafbrudt mørke-
periode pr. døgn

Hønerne skal have en 8 
timers uafbrudt mørke-
periode pr. døgn

Hønerne skal have en 8 
timers uafbrudt mørke-
periode pr. døgn

Hønerne skal have en 8 
timers uafbrudt mørke-
periode pr. døgn

Hønerne skal have en 8 
timers uafbrudt mørke-
periode pr. døgn

næbtrimning tilladt tilladt tilladt Ikke tilladt

siddepinde 15 cm siddepind pr. 
høne

15 cm siddepind pr. 
høne

15 cm siddepind pr. 
høne

18 cm siddepind pr. 
høne

reder en rede pr. 7 høner en rede pr. 7 høner en rede pr. 7 høner en rede pr. 7 høner

foder konventionelt foder konventionelt foder konventionelt foder økologisk foder

Produktionsperiode 392 dage 364 dage 336 dage 336 dage

antal æg lagt pr. indsat 
høne i alt 

354 311 278 282

kg. foder der bruges for 
at produce-re et kg æg

1,97 2,31 2,39 2,35

Fire forskellige produktionsformer 
I danmark produceres der æg i fire forskellige produktionsformer; buræg, skrabeæg, frilandsæg og 
økologiske æg. de tre sidste produktionsformer benævnes også - de alternative produktionssystemer. 
nedenstående tabel beskriver kendetegnene for de enkelt produktionsformer.

Gennem de sidste 20 år er antallet af høner, der 
producerer æg i alternative systemer steget jævnt. 
størstedelen af de æg, der produceres i danmark, 
stammer dog fortsat fra høner i berigede bure.

nedenstående figur viser antallet af høner fordelt 
under de forskellige produktionsformer inden for 
konsumægsproduktionen.

Økologiske
16%

Friland
6%

Skrabe
14%

Bur
49%

Kilde: Landbrug & Fødevarer, Producentregistreringer i Det Danske Fjerkræraads database 2012

fordelingen af produktionen 
i de forskellige produktionssystemer
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der indsamles æg fra stalden hver dag. 
alle æggene bliver stemplet med informationer 
om produktionstype og produktionssted. disse 
data følger dermed æggene helt ud til den endelige 
forbruger både på æggene og på æggebakkerne. 
æggene anbringes i æggebakker, som pakkes på 
paller og afhentes af en lastbil fra pakkeriet. der er 
i danmark 2 store pakkerier, 3 mellemstore, og en 
del små gårdpakkerier.
I danmark har man, som et af de få lande i verden, 
indført en ”kølekæde”, som betyder, at æggene skal 
opbevares på køl lige fra produktionssted til butik. 
Pallerne transporteres derfor til pakkeriet i køle-
biler, som sikrer, at temperaturen ikke overstiger 
12 grader. Pakkerierne afhenter æg hos producen-
terne flere gange om ugen.

På pakkeriet sorteres knækkede og snavsede æg 
fra. derefter bliver æggene gennemlyst for at se, 
om der er indre fejl. Undersøgelsen af æggene af-
gør, om de skal klassificeres som ’a’ eller ’b’ æg. Over 
90 % af æggene er i klasse a, der er den eneste 
klassifikation, der må sælges som konsumæg. 
klasse ’b’ æg bliver afsat til ægproduktfabrikker, 

hvor de varmebehandles og indgår i diverse æg-
produkter, der sælges til detailleddet, foodservice– 
og cateringsektorerne, etc. 

klasse a æg (konsumæg) sorteres efter vægt. I bu-
tikkerne kan man købe æg i forskellige størrelser: 
Xl, l, M og s.

Udover konsumægsproduktionen er der i dan-
mark en stor produktion af æg fra mindre hobby-
hold, hvorfra der også sælges æg. 
det anslås, at denne produktion hvert år produ-
cerer ca. 8.000 tons æg. 
figuren viser fordelingen af salget af konsumæg i 
danmark, inkl. stalddørssalg og importerede æg. 

Vægtklasser Vægt Betegnelse

Xl > 73 g Meget store

l 63-73 g store

M 53-63 g Mellemstore

s < 53 g små

Stalddør
15%

Økologiske
16%

Friland
6%

Skrabe
14%

Bur
49%

Kilde: Landbrug & Fødevarer, Danmarks Statistik 2012

alle konsumæg, der købes i butikkerne, er mærket 
med dato, nationalitet samt produktionsform. æg-
get har simpelthen en kode trykt på skallen, der 
fortæller, hvor ægget kommer fra og hvilken måde, 
ægget er blevet produceret på. På denne måde 
kan hvert eneste æg spores helt tilbage til besæt-
ningen.

koden kan for eksempel hedde: 1dk123456. det 
første tal i koden fortæller om produktionsformen: 
0 = økologiske æg, 1 = frilandsæg, 2 = skrabeæg, 
3 = buræg. 
bogstaverne er en landekode, hvor dk står for 
danmark og de sidste cifre er ægproducentens 
nummer, der fortæller, hvilken besætning æggene 
kommer fra. 

Afsætning af æg Fødevaresikkerhed

danmark har det skrappeste overvågnings-
program for salmonella i hele eU
I 1991 startede fjerkræbranchen selv overvåg-
ningen af salmonella i ægproduktionen, og i 1996 
kom den offentlige salmonellahandlingsplan, som 
omfatter alle led af produktionen. denne plan er 
meget omfattende og omhandler løbende test-
ning af samtlige æglægger flokke i danmark samt 
varmebehandling af alt foder, der anvendes til æg-
produktionen. 
salmonellahandlingsplanen har været en succes, 
da salmonellaforekomsten i æglæggende flokke 

er faldet markant. dette har medført, at færre for-
brugere bliver smittede med salmonella fra æg. 
I april 2012 anerkendte eU danmarks ansøg-
ning om særstatus på æg. dermed kan de danske 
myndig-heder fremover stille krav om, at impor-
terede æg - i lighed med de danske - skal følge et 
salmonellakon-trolprogram, som svarer det danske. 
som forbruger har du derfor stor sikkerhed for, at 
der ikke er salmonella i de æg, du køber i de danske 
supermarkeder. 
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æg har en række gode egenskaber, som gør 
fødevaren til en naturlig del af en sund kost.

36 % af energien i æg kommer fra protein. Protein 
i æg indeholder alle de livsnødvendige aminosyrer, 
som kroppen ikke selv kan danne, og som derfor 
skal tilføres fra kosten. aminosyrerne i æg ligger 
meget tæt på behovet for aminosyrer hos både 
børn og voksne, og derfor har æg protein af høj 
kvalitet. 

Protein er livsnødvendigt for opbygning og vedlige-
holdelse af kroppens celler, væv, hormoner, antist-
offer og enzymer. Proteiner er kroppens byggesten. 
Muskler og organer er opbygget af proteiner. 
Overskydende protein bruges som energi.

Protein er også sundt, fordi det giver en god 
mæthed. en undersøgelse har vist, at morgenmad 
med to æg gav en bedre mæthedsfølelse og resul-
terede i lavere energiindtag ved den efterfølgende 
frokost og helt op til 36 timer efter. æg kan derfor 
også være godt at spise, hvis man vil tabe sig eller 
holde vægten.

æg indeholder alle vitaminer (på nær c vitamin) og 
mineraler, som kroppen har brug for fra kosten for 
at fungere bedst muligt. æg har et højt indhold af 
b12-vitamin, biotin, selen, b2-vitamin, d- vitamin, 
fosfor og a-vitamin og en betydelig mængde af 
pantothensyre, niacin og e-vitamin. det er fx meget 
få fødevarer ud over fisk, som har et højt indhold af 
d-vitamin som æg. 

æg indeholder også de to livsnødvendige fedtsyrer, 
alfalinolensyre (omega-3 fedtsyre) og linolsyre 
(omega-6 fedtsyre), som vi mennesker skal have 
tilført gennem kosten, fordi kroppen ikke selv kan 
dan-ne dem. ca. 70 % af fedtsyrerne i æg er umæt-
tede fedtsyrer, og der findes ingen transfedtsyrer.

Fødevare Proteinoptagelse i %

æg 97

kød og fisk 91

bønner 78

æg og sundhed

æg indeholder 
livsnødvendige 
næringsstoffer

æg er rigt på protein 
af en høj kvalitet

“protein af 
høj kvalitet” 
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da æg – hovedsageligt æggeblommen har et højt 
indhold af kolesterol, har mange troet, at et stort 
forbrug af æg var med til at øge risikoen for hjerte-
karsygdomme. ny viden har for flere år siden vist, 
at blodets kolesterol påvirkes i højere grad af det 
transfedt og de mættede fedtsyrer, vi får fra fede 
kød- og mejeriprodukter end fra kolesterolrige 
fødevarer som æg. Man holder bedst sit kolesterol-
tal sundt ved at spise mere frugt, grønt, fisk og fuld-
korn og færre fede mejeri- og kødprodukter. den 
nyeste forskning viser, at selv om æg indeholder 
meget kolesterol, vil op til 7 æg om ugen for raske 
mennesker ikke øge risikoen for hverken hjerte- 
karsygdomme eller type- 2- diabetes. 
vi får kolesterol fra kosten, og kroppen producerer 
det selv og bruger det til at danne cellemembraner, 
hormoner, galdesyrer og d-vitamin. 

Ud over æggets indhold af protein, vitaminer og 
mineraler, kan æg købes alle vegne. det er hurtigt 
og nemt at lave et velsmagende og mættende 
måltid – både som hoved- og som mellemmåltid. 
find opskrifter på sund mad med æg på: 
www.danskeæg.dk. 

klimabelastningen fra æg er lavere end mange 
andre proteinrige produkter. fødevareministeriet 
har lavet en oversigt over en række fødevarers kli-
maaftryk, dvs. en vurdering af klimabelastningen 
fra ”vugge til grav”. Her er både selve produktionen, 
belastningen fra foder, kunstgødning, transport, 
forarbejdning, emballering osv. medtaget. 
nedenfor i tabellen kan du se, at ægs cO2 belast-
ning, sammenlignet med andre proteinholdige 
fødevarer, ikke er særlig stor. 

Også æggets korte tilberedningstid, og dermed 
lavere energiforbrug, gør ægget til et klimavenligt 
alternativ.

æg og kolesterol – 
skal jeg holde igen?

Fødevare kg CO2-ækv. pr. 1 kg produkt

sild, vild, hel, fersk 0,6

æg 2,0

kylling, hel fersk 3,1

torsk, filet, frossen 3,2

svinekød 3,6

Ost (gul skæreost) 11,3

Oksekød 19,4

æg – en let vej til 
en sund kost

æg og klima “velsmagende 
og mættende 
måltid” 
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