Danske Landhøns
Danske Landhøns stammer oprindeligt fra Asien
og kom først til Danmark omkring jernalderen. Der
er fundet hønseknogler i en askeurne fra jernalderen, som tyder på, at Landhønen allerede dengang
var domesticeret. Danske Landhøns var den eneste
hønserace i Danmark indtil 1800 tallet. For få årtier
siden var Danske Landhøns sjældne, men i dag er
racen blevet populær blandt hobbyavlere.

Fænotype
Hønen har almindeligvis brune, spraglede fjer, men
farver såsom hvid, sort, gråtavlet, sølvhalset og sort
guldhalset kan forekomme. Hønen har en tydelig
hvid kindplet. Den Danske Landhøne er en forholdsvis lille høne og vejer omkring 1,75 kg. Den har en fin
knoglebygning, en bred hale med god rejsning, en
lille opretstående rød enkeltkam, små øreskiver og
et middellangt og let krummet næb. Næb og løb er
skifergråt. Ryggen er nærmest vandret, og vingerne
er korte og ligger tæt ind til kroppen.

ligger omkring 3,9 kg foder/kg æg. Den Danske
Dværghønes æg vejer omkring 30 g, mens Luttehønens æg vejer omkring 58 g.

Reproduktion
Når kyllingerne klækkes vejer de omkring 32 g. Ved
otte uger er vægten ca. 490 g. Dødeligheden er meget
lav, da kyllingerne er hårdføre og har en veludviklet
evne til dannelse af antistoffer. Den Danske Landhøne beskrives som en god kyllingefører.

Sygdom
Racen beskrives som hårdfør og modstandsdygtig
over for sygdomme. Racen er mere modstandsdygtig
overfor parasitten A.galli end for eksempel racen
Lohman Brown.

Andet
Racen beskrives som lidt sky af natur, flittig
fødesøgende og har tilbøjelighed til flyvelyst.

Hanens kam og hagelapper er røde. Kammen er opretstående og har 4-6 bagudpegende takker. Ligesom
hønen har den en tydelig hvid kindplet. Halsen er
gylden, mens nakke og ryg er sortgrønne. Halefjerene er metalglinsende. Vingerne er kraftigt byggede
og ligger tæt ind til kroppen. Vingespidserne dækkes
af sadelbehænget. Lårene er faste og veludviklede,
mens brystet er bredt og velafrundet. Hanen vejer
omkring 2 kg.
Udover den almindelige race Danske Landhøns
findes også varianterne Danske Dværglandhøns og
Luttehøns. Danske Dværglandhøns ligner Danske
Landhøns, blot er de mindre og mere kompakte. Hønen vejer omkring 700 g, mens hanen vejer omkring
800 g. Luttehønen er en Dansk Landhøne. Den har
blot en genetisk mutation, der resulterer i korte ben.
I dobbeltdosis er denne mutation letal. Typemæssigt
er den en smule anderledes end Den Danske Landhøne. Den er mere kompakt og kroppen er kraftigere
og dybere. Hønen vejer omkring 2 kg, mens hanen
vejer omkring 2,25 kg.
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Antal avlere (2007): 100
Population (2007):
Hunlige avlsdyr: 1000
Hanlige avlsdyr: 200

Fænotype:
Vægt: Høner: 1,75 kg

Produktionsegenskaber

Produktion:

Racen lægger i gennemsnit 151 æg om året med en
vægt på omkring 51-60 g pr. æg. Skallens farve er
hvid. Den har et forholdsvis lille foderforbrug, der

Antal æg: 151 æg/år
Ægvægt: 51-60 g
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