
Svenska Kulturhönsföreningens Stambok 2020.
Rödlista.
Denna Rödlista är upprättad utifrån antalet Stambokförda djur med säker härkomst
senhösten 2020. De närmaste åren kommer att vara avgörande för om en del av 
Kulturhönsen skall klara av att överleva. En snabb förökning är nödvändig för 
rasernas genetiska mångfald. Ju fler nya uppfödare som tillkommer och ju fler 
avkommor till dagens stambokförda djur som stambokförs, ju färre gener går 
förlorade. Det finns rasrena djur av kvalitet hos uppfödare i andra föreningar. De 
kan vara en tillgång för framtiden, liksom avelsmaterial ur Stambok kan tillföra 
uppfödare i andra föreningar nytt avelsmaterial. Dock kvarstår att de vi bevarar och
stambokför är de vi tar ansvar för, att de förs vidare med rasspecifika egenskaper 
till framtida hönsfarmare.

Hotbilden 
Gränsvärdena är 
satta enligt av 
forskning erkända 
gränsvärden.

Akut utrotnings-
hotad, 0-100 djur

Starkt hotad          
100-200 djur

Hotad                     
200-1000 djur

Inte i fara                
Över 1000 djur

Färg 

RAS
Antal
djur

Tuppar
Hanar

Hönor
Honor

Besättni-
ngar

+/- Hotbild

Gammelsvensk Vit 
Leghorn

87 16 71 5 +

Eksjöhönan 77 19 58 8 +

Fiftyfive Flowery 
Silver

149 22 127 11 +

Fiftyfive Flowery 
Guld

91 20 71 9 -

Smålandshönan 83 17 66 7 +

Silverudds Blå 492 105 387 31 +

Rhode Island Red 63 10 53 6 -

New Hampshire 24 5 19 3 -

Plymouth Rock 112 23 89 10 +

Australorp 80 15 65 7 +

Brun Leghorn 21 6 15 2 +

Pekinganka 19 7 12 4 +

FAO:s hotkategorier
Olika organisationer har olika kategorier för att beskriva hotläget för en art eller en 
ras. FAO: s definitioner är anpassade till globala förhållanden och de är lätta att 
förstå och använda.



Utdöd: En ras är utdöd när det inte längre finns en möjlighet att återskapa rasen. 
Situationen uppkommer när inga handjur eller hondjur i avel finns kvar. I 
verkligheten kan en ras vara utrotad innan förlusten av det sista levande djuret, 
gameten eller embryot har försvunnit.
Kritiskt (critical): Läget för rasen betecknas som kritiskt om det totala antalet 
honor i avel är 100 eller färre eller om det totala antalet handjur i avel är fem eller 
färre eller om den totala
populationen består av 120 djur eller färre och är minskande och procentandelen av
antal honor i avel jämfört med antal handjur i avel är under 80 procent.
Kritiskt- bevarad (critical – maintained): Kategorin omfattar raser för vilka läget är 
kritiskt men där aktiva bevarandeprogram finns eller populationen bevaras av 
kommersiella företag eller forskningsinstitutioner.
Hotad (endangered): En ras är hotad om det totala antalet hondjur i avel är fler 
än 100 men högst 1000 eller det totala antalet handjur i avel är minst fem men 
högst 20 eller om hela
populationen består av minst 80 och mest 100 individer och är i ökande och den 
procentuella fördelningen av honor i avel jämfört med handjur i avel är över 80 % 
eller hela populationen är fler än 1000 men högst 1200 individer och i minskande 
och den procentuella fördelningen av honor i avel jämfört med handjur i avel är 80 
% eller lägre.
Hotad- bevarad (endangered – maintained): Till kategorin förs hotade raser för
vilka bevarandeprogram finns eller populationen bevaras av kommersiella företag 
eller forskningsinstitutioner.
Inte i fara (not at risk): En ras betecknas vara utom fara om ingen av de andra 
hotkategorierna stämmer på rasen i fråga. Det totala antalet hon- respektive 
handjur är fler än 1000 respektive 20 eller om den totala populationen är fler än 
1200 individer och populationsstorleken ökar.
Källa:
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/ovrigt2/ovr148.pdf
http://www.fao.org/3/a1250e/a1250e15.pdf


