
  Sjekkpunkter for haner for valg av hane. 

             Kilde: Aviagen, Forfattet av BGS. Juni. 2017 

 
Hvordan bedømme rødfarge. Hvordan bedømme fjørdrakt. Hvordan bedømme brøstmuskel. 

  

Hvordan bedømme bein og beinlengde. Hvordan bedømme testikkel. Hvordan bedømme antall haner i huset. 

   

 

  

Hanene skal ha rød stor og fin kam. Ikke for mye blå skjær. 

Rød i partiet rundt øynene. Og ha helt klare øyne. Rød 

nedover bein og rundt haseledd. Haner med for mye blå 

skjær og er bleike kan være tegn på at de ikke har nok 

energi tilførsel. Kraftfor eller varme i huset. Temperatur i 

huset er viktig for hanene fordi hanene har ikke lagra fett -

reserver i kroppen. Hus temperatur bør være 22 grader. 

 

 

 

   

Hanene skal være langstrakt og ha sjiraff holdning. Skal ha 

brukne stjertfjører. Ha slitt fjørdrakt på mage og rundt kloakk 

åpning. Hvis fjørdrakt på hanene begynner å vokse seg at 

fjørdrakt blir finere og finere gjennom innsette tyder på at 

hanene er i ferd med å gå ned i produksjon. Derfor er det 

viktig at du sjekker hanene jevnlig slik at du klarer å følge med 

på utvikling i haneflokken. 

 
 

 

Alder Min Maks

20 2 2,5

25 2,13 2,63

30 2,25 2,75

35 2,38 2,88

40 2,5 3

45 2,63 3,13

50 2,75 3,25

55 2,88 3,88

60 3 3,5

En må bruke tabellene 

her og score brøstmuskel 

på hanene min en gang i 

uka. Ta opp og kjenn på 

brøstmuskel på min 80 

haner og bedøm dem 

etter disse tabellene. 

 

Alle høner og haner skal 

bruke hele husdyr 

rommet. Høner og haner 

skal leve godt i sammen. 

Ingen haner skal sloss. 

God fjørdrakt på hønene   

Dager Uker Høne pr Hane 

154-168 22-24 9,5-10% 

168-210 24-30 9,0-10% 

210-245 30-35 8,5-9,75% 

245-280 35-40 8,0-9,50% 

280-350 40-50 7,50-9,25% 

350-slakt 50-slakt 7,00-9% 

 

Ta ut haner med krokete/skeive tær. Ta ut haner som 

halter og ikke går på riktig måte. Haner som har korte 

bein skal også tas ut. Aviagen har utviklet en lineal til å 

måle beinlengde på hanene. Du kan også bruke 

pekefinger som vist på bilde øverst til høgre. Hvis du gjør 

det må du måle pekefinger slik at du veit å lang den er, 

slik at du kan bruke den som målestokk. Etter hvert som 

du får erfaring og god erfaring til å gjøre en god vurdering 

 

Testikkel vekt pr testikkel 

0-6 gram Fungerer ikke 

6-10 gram Fungerer dårlig 

10-15 gram Fungerer 

15-20 gram Fungerer bra 

Over 20 gram fungerer kjempebra. 
 

Her ville jeg ha sjekka testikkelvekt på hanene du tar ut hver 

femte uke. f.eks: 20,25,30,35 osv. Det er viktig å sjekke godt 

jobbene og ikke jobbene haner som å forstå sammenhenger. 

Hvis brøstmuskel slankes slanker du også testikkel fordi det er 

sammenheng mellom disse to. Det er viktig at dette gjøres 

flere ganger i løpet av innsette for å forstå samnhengene. 


