
Drift av hanene fra 18 til 30 uker. 
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Hanens testikkel begynner ikke å vokse vesentlig før lysstimulering. Testikkelvekst fra 18 uker til lysopptrapping er 

2-5 gram. Det tar 4 uker til testiklene er store nok til at hanen har tilstrekkelig med spermieproduksjon. En hane i god 

produksjon har testikler på over 18-25 gram.  

Gi hanene nok kraftfôr til riktig vektutvikling. Hanene skal ikke slankes på noen tidspunkt. Slanking av brystmuskelen 

går ut over testikkelvekt og spermieproduksjon. Pass derfor godt på når hanene ikke klarer å spise i 

hønefôringsanlegget. Dette skjer fra 23-30 uker. Gi nok kraftfôr i hanefôringsanlegget i denne perioden.  

Det er sammenheng mellom kroppsvekt og testikkelvekt. For å kontrollere hanevekt og fôrmengde, må en veie 

hanene manuelt 2-3 ganger i uka. Hanevekt uke 30 bør være på 3800 til 4200 gram. Det er viktig med god vektstyring 

fra 18 uker til dyra er kjønnsmodne. Kjønnsmodninga til høner og haner skal utvikle seg etter norm. Det er også viktig 

med riktig andel haner i forhold til høner. 

 

 

 

Utsortering av haner.  

Fjern tapende og små haner fra 18 uker til 26 uker. Fra 26 uker tar du annenhver 

gang ut haner i bunnen og toppen av vektskalaen.  

Haner på over 5 kg bør tas ut på dette tidspunktet. For tunge haner vil gi hønene 

en unødvendig slitasje.  

Mal for prosentandel haner i flokken: 18 uker 8,3% haner. 25 uker 7,5% haner. 30 

uker 7% haner og ved 55 uker 6% haner. Snittvekt på hanene skal være på 3800-

4200 gram ved 30 uker. 

 

 

 

 

 
 

Følg med på antall haner pr fôringskopp gjennom hele innsette. Det skal 

være 8 haner pr kopp.  

Etter hvert som du tar ut haner, må du stenge en hane kopp for hver 8. hane. 

Ved rennefôring skal det være 18 cm fôrings plass til hanene gjennom hele 

innsette. 

Hvis du ikke holder styr på dette, vil hanene begynne å løpe rundt for å finne 

mat der det er ledig. 

  

Perfekt hane har sjiraffholdning, rød fin kam, klare øyne, rød rundt kloakkåpning, begynnende rød nedover bein, begynnende bar hud på mage, beinlengde 10-12 cm. 

Tegn på at det er en god hane: 

 Sjiraffholdning 

 Klare øyne 

 Stor, rød og fin kam 

 Ikke for mye blå skjær på bakre del av kam. 

 Fast brystmuskel. 

 Lange bein (10-12cm) 

 Rød rundt kloakkåpning. 

 Begynnende bar hud på mage 

 Begynnende rød nedover bein. 

 Rød i partiet rundt øynene. 


