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Hvordan holde høna Mål på bekkenåpning. God anbefaling i Norge. 

 

Alder Bekkenåpning Åpning i cm 

84-91 dager Stengt 0 

119 dager 1 finger 1,9-2,5cm 

21d før første egg 1,5 finger 1,9-2,5cm 

10d før første egg 2-2,5 fingre 3,8-4,2cm 

Verpeklare 3 fingre 5-6 cm 

 

Når 89-93% av hønene har plass til to fingre i 

bekkenet (3,8-4,2cm), er hønene klare for 

lysopptrapping. Erfaring viser at dette skjer 

mellom dag 147-157 i hønas liv. Ikke start 

lysopptrapping før hønene er klare.  

Bekkenbeinåpning er seinere utviklet. Større bekkenbeinåpning enn forventet. I praksis 

Sjekk kroppsvekt dersom bekkenbeinåpning er 

mindre enn forventet for alderen. Hvis 

kroppsvekten er mindre enn anbefalingene, må 

du gradvis bringe dyra tilbake på normen før 

lysstimulering. Vent med lysstimulering til 

hønene har riktig bekkenbeinåpning. 

Bekkenbeinavstanden er større enn forventet for 

alderen. Stimuler fugler som anbefalt for å unngå 

feil i produksjonsutvikling i flokken. Sjekk 

kroppsvekt i forhold til norm. Sjekk om huset er 

tilstrekkelig lystett (ingen lyslekkasje) i løpet av 

oppdrettsperioden. (Fra innsett til 5% produksjon) 

 

 

 

 

 

 

 

Gå sakte og rolig gjennom høneflokken og velg 

en tilfeldig høne. Hold høna ved toppen av 

bena, hodet opp. Trykk forsiktig fingrene i 

bekkenet. Se hvor mange fingre det er plass til 

i bekkenet. Slipp fuglen tilbake på gulvet. 

Gjenta denne operasjonen mens du går 

gjennom hele huset. Et minimum på 20-30 

høner per hus skal måles hver gang. Til slutt 

beregner du prosentandelen av fugler i hver 

kategori; 0, 1, 2 eller 3 fingre.  

10 dager før første egget bør 80-85% av hønene ha 

plass til 2-2,5 fingre i bekken. Hvis høneflokken har 

trangere bekken på dette stadiet, må en finne ut 

hvorfor. Sjekk lysstyrke, kraftfôrmengde, 

fettreserver, vektutvikling og CV.  

 

 

Hold høna som vist 

på bildet. Minst 30 

høner må måles for å 

få et godt resultat. 

Start målingen ved 

15-16 uker, mål 

minst en gang i uka. 

Jo oftere en gjør 

dette, jo sikrere blir 

en på resultatet. Må 

gjøres likt hver gang 

og av samme person. 

Dette bildet viser en 

høne som har kommet 

for langt i utviklingen. 

Denne er klar til å legge 

egg.  


