
      Synkronisering av høner og haner fra 18 uker til topproduksjon. 
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Få oversikt over bekkenåpning og CV. Pass godt på hvor hanene spiser  Hanefôringskoppene/renne 

Alder Bekkenåpning Åpning i 
cm  

Cv i % 

18-20 1,5 1,5-2,5 Under 8 

20-21,5 2-2,5 3,8-4,2 Under 7 

22-26  
 

3 5-6 Under 7 

    

    

 

Viktig at fôrings anlegg til hanene har riktig høyde i 

forhold til alder på hanene. Hvis hanelinja er for 

høy, vil de små hanene ikke få tak i kraftfôr og bli 

presset over i hønefôringsanlegget. Hvis fôring er 

for lav, vil hønene kunne spise der. Viktig at det ikke 

er mer enn 50mm fra toppen av rennekanten i 

hønelinja til topp-spile hønegrill for å hindre hanene 

å komme inn i høne foring.  

 

Ha i stålkjetting/fôrband i bunnen av hane koppen. 

Dette fører til at du holder hanene i hane 

koppen/renna og hindrer hanene i å spise i 

hønefôringsanlegget. Det er også viktig å passe på 

at du får fordelt kraftfôr jevnt i alle hane koppene 

eller jevnt i hellerenna. Ha 7-8 haner pr hane kopp, 

eller 18 cm pr hane i rennefôring.  

Veiing av høner og haner. Kraftfôrtildeling til hønene. God spredning av høner og haner. 

Høner og haner må veies 2-3 ganger i uka for å få 

god nok oversikt på CV- og vektutvikling. Veiing 

av dyr må gjøres likt hver gang og mange nok 

ganger i uka til å få pålitelige tall. Nøyaktig, likt og 

konsistent er tre gode ord å bruke når en skal 

vurdere resultater fra veiinga. 

Det er viktig at du justerer tilførsel av kraftfôr i 

renna slik at kraftfôret blir jevnt fordelt. Dette må 

gjøres i mørket slik at ingen høner kan spise ut av 

renna. Hvis du har renne som kan heises, kjøres 

kraftfôret inn i renna kvelden før og senkes ned i 

mørket. Når renna nesten er nede, settes lyset på. 

Dette fører til at dyra står rolig og spiser. Start 

fôrings anlegg når renna er nesten tom. La anlegget 

gå til dagtank og renne er tom.  

Vær tilstede under fôring hver dag for å ha kontroll 

på hvordan fôring og dyr oppfører seg. Du kan ikke 

ha kontroll på flokken uten å observere fôring. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vurder utvikling av hanebein. 

Bildet viser eksempel på godt 

og dårlig utvikla bein. 

Det er viktig å få oversikt på bekkenåpning, CV 

og fettreserver ved innsett av hønene. Dette har 

betydning for hvor mye kraftfôr du skal gi 

hønene. Bruk første uka til dette. Det er viktig 

med god kommunikasjon med oppaler for å få 

mest mulig informasjon om flokken. Besøk 

gjerne flokken i oppalet! 

 

Bildet viser hanelinje 

med korrekt høyde. 

Viktig at hanelinja 

ikke er for høy. Da vil 

hanene trekke til 

høneforings anlegg. 


