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Innledning 

Rød hønsemidd er en utbredt parasitt i eggproduksjon over hele verden. Den suger 

blod på hønene og utgjør et dyrevelferdsproblem samt at den gir økte 

produksjonskostnader. Rød hønsemidd er vanskelig å bekjempe fordi midd, egg 

og/eller larvestadier kan ligge gjemt i innredning/hus slik at den er vanskelig å 

drepe. I tillegg kan rød hønsemidd overleve lenge i tomt hønsehus, kanskje så 

lenge som ett år. Som et ledd i arbeidet for å redusere forekomsten av rød 

hønsemidd i Norge driver Animalia et overvåkingsprogram som omfatter både 

vanlige verpehøns (fra 2006), oppal av unghøns (fra 2007) samt foreldredyrhøner 

til slaktekylling (fra 2009). Overvåkningsprogrammet består i utsendelse av 

pappfeller som settes opp inne i hønsehuset nær der hønene vagler seg/sover. Her 

står de ca 14 dager (lenger i oppalshus) før de sendes inn til Animalia for 

avlesning.  

 

Resultater og diskusjon 

Fra 64% oppslutning hos verpehøns i 2007 minket oppslutningen om 

middovervåkningsprogrammet til 15% i 2008. I 2009 ble det foretatt endringer i 

programmet som innebærer at det bare sendes inn feller en gang pr innsett. I 

tillegg har både eggpakkerier og Animalia informert om programmet og 

betydningen av å sende inn middfeller. Resultatene viser økt oppslutning om 

programmet både i 2009 og 2010. Når det gjelder påvisning av midd i fellene har 

det i 2010 vært påvist midd hos 15% av hus det er sendt inn feller fra, mot 23% i 

2007. En forklaring på denne forskjellen kan være at flere produsenter som har fått 

påvist midd har sluttet å sende inn feller sammenlignet med produsenter som ikke 

har fått påvist midd. En annen forklaring kan være at det er kommet endel  

nye/nyinnredede hus som følge av burforbudet som trer i kraft fra 2012. 

 

 

 
Tabell 1. Oppslutning i middovervåkningsprogrammet (%) 

Type hønsehus 2008 2009 2010 (pr21/10) 

Verpehøns 15 31 60 

Foreldredyr slaktekylling - 33 4 

Oppalere  67  67 



 

Når det gjelder foreldredyr til slaktekylling har det vært en stor nedgang i antall 

innsendte feller. Her må det gjøres noe dersom programmet skal fortsette. I 2009 

ble det påvist midd i fellene fra 27%  av de 15 produsentene som sendte inn.  

 

Oppslutningen fra oppalerne har de siste to årene vært stabil, med 67%. Som en 

ser i figur 1 er det ikke påvist rød hønsemidd i fellene disse to årene. 

  

 
Figur 1. % hus med påvist midd i innsendte middfeller. 

 

 

Sammendrag 

Det har i løpet av de siste to år vært økt oppslutning om 

middovervåkningsprogrammet for verpehøns. Antallet middpåvisninger har 

sunket noe fra oppstarten av programmet og er så langt i 2010 15%.For 

foreldredyr slaktekylling har oppslutningen om programmet sviktet helt. I 2009 



var 27% av hus som sendte inn middfeller positive for midd. Oppslutningen fra 

oppalere av unghøns har holdt seg stabil. Resultatene fra de innsendte middfeller 

viser at det ikke ble påvist rød hønsemidd fra feller innsendt fra oppalere.  

 

 

  


