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Hanene bør settes inn 5 til 7 dager før hønene, slik at de lærer hvor de finner kraftfôr og vann. 

Hvis ikke kan hanene bli forvirra når hønene kommer, og få problemer med å finne fram til 

hanefôringsrenna og vannrekkene. Dersom du har nok haner, bør ikke haner som er overvektige 

og har sterkt u-formet muskel som dekker brystbeinet, settes inn. Disse hanene kan få for stor 

muskel tidlig i rugeeggperioden. Etterhvert klarer de ikke å balansere når de sitter oppe på 

hønene for å pare seg og vil tippe framover. De kan jobbe godt inntil det skjer.  

Merk hanene med  fargespray på ryggen når du setter dem inn. Dette hjelper deg til å skille haner 

fra høner etter at du har satt inn hønene.  Det bør være maksimalt 9% haner av forventet hønetall 

ved innsett. Juster ned haneantallet til 8% ved 21 uker. Et minimum av antall haner er 7,5% av 

forventet hønetall.  

Se etter at de finner fôr og vann. Pass på at hanene finner vann også etter at du har satt inn 

hønene. Bruk eget hanefôringsanlegg. Ha hane koppene/renne helt ned på gulvet den dagen du 

får hanene. Strø i tillegg kraftfôr i strøet rundt koppene siden hanene er vant med å få kraftfôret 

i strøet i oppalet. De vil da begynne å lete og grave etter kraftfôr rundt hanefôringsanlegget, og 

vil på den måten lettere finne fram til kraftfôret. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Vurdering av hane: Hold hanen som 

vist på bildet til venstre. Se på 

beinlengden. Den skal være 10-12cm. 

Tær og bein skal ikke være skjeve. 

Tråputene skal være glatte og fine. 

Hanen skal være langstrakt og fin 

(giraffhane). Brystmuskel skal være v- 

formet eller svakt u-formet. Haner med 

u-formet brystmuskel kan settes inn 

hvis den har alle de gode egenskapene 

over, men vil antagelig få for stor 

muskel tidlig i rugeeggperioden. 

 

Scor 1,2,3 settes inn ved innsett 

Scor 1 V- Formet 

Scor 2 Svak U-Formet 

Scor 3 U- Formet 

Scor 4 Sterk U- Formet 

 

 

Hanene skal være langstrakt. 

Beinlengde skal være 10-12 cm. Tær og bein være rette. Ikke ha skjevheter.                              Tråputer skal være glatte og fine. Ikke ha sår. 


