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Innledning 
Bortsett fra i beiteperioden, har melkekuer i Skandinavia helt frem til i dag blitt 
oppstallet i klimatiserte bygninger som krever store investeringer. Svekket 
økonomi og behov for kostnadseffektivisering i husdyrbruket har derimot ført til 
nytenkning, og selv i de kaldeste områder av Skandinavia bygges det i dag 
uisolerte fjøs til melkeku. Storfe som er skjermet fra vind og nedbør kan tåle 
relativt lave temperaturer (Curtis, 1983), men økt kunnskap om hvordan ekstrem 
kulde påvirker atferd, helse og produksjon er nødvendig for å sikre at de nye 
driftsformene fungerer og at dyrenes velferd blir ivaretatt. 
 
God luftkvalitet og mindre fuktighet i uisolerte fjøs sammenlignet med 
tradisjonelle fjøs (Konggaard og De Decker, 1984), tilsier at vi kunne forvente en 
positiv helseeffekt ved oppstalling av storfe i uisolerte fjøs (Wathes, 1992). 
Resultater fra tidligere studier av storfe i uisolerte fjøs er imidlertid motstridene, 
både når det gjelder effekt på helse og produksjon. Nyere finske undersøkelser 
konkluderer med at verken helse (Schnier et al., 2002), produksjon (Schnier et al., 
2003) eller reproduksjon (Schnier et al., 2004) er nevneverdig påvirket av lave 
temperaturer. Det foreligger derimot ingen vitenskaplig dokumentasjon på at 
dyrevelferd er tilstrekkelig ivaretatt ved ekstrem kulde. Hensikten med dette 
forsøket var å undersøke atferd, helse og produksjon hos NRF kuer oppstallet i 
uisolert fjøs i et område med periodevis svært lave temperaturer (-40°C). Vinter 
2003/2004 var imidlertid mild sammenlignet med tidligere år, og forsøket vil 
derfor fortsette vinteren 2004/2005. Kun foreløpige resultater presenteres her.  
 
 
Materiale og metode 
Undersøkelsen fant sted i en privat besetningen i Pasvik med totalt 22 NRF kyr. I 
desember 2002 ble dyrene flyttet over fra et tradisjonelt båsfjøs til et uisolert 
løsdriftsfjøs der temperaturen inni fjøset var forventet å være tilnærmet lik ute-
temperaturen. Temperatursensorer knyttet til en datalogger sørget for kontinuerlig 
temperaturregistreringer. Veggene i fjøset var tette opptil to meters høyde, over 
dette var det sprekkpanel. Liggebåser med madrasser og gangareal bestående av 
fast betonggulv ble rengjort en gang om dagen. Kuene ble tildelt kraftfôr via 
kraftfôrautomat og hadde fri tilgang på surfôr. Melking foregikk i oppvarmet 
melkestall ca. kl. 07.00 og 16.00. 

 



Seks tilfeldige kuer ble valgt ut for adferdsobservasjoner, aktivitetsregistrering, 
måling av kroppstemperatur og uttak av blodprøver vinteren 2003/2004. 
Foreløpige resultater er basert på totalt syv observasjonsdager der middel- 
temperaturen i fjøset varierte fra 5,6°C til -17°C. Med unntak av en dag (middel-
temperatur -9,7°C), var middeltemperaturen på observasjonsdagen tilnærmet lik 
middeltemperaturen dagen før. De seks dyrenes adferd og plassering i fjøset ble 
registrert hvert 10. min. fra kl. 08.00 til kl. 16.00. Aktivitetsmålere registrerte 
dyrenes generelle aktivitet 24 timer i døgnet. På grunn av tekniske problemer 
foreligger det imidlertid kun aktivitetsdata fra fire av dagene. Måling av 
kroppstemperatur og uttak av blodprøver fra melkeåra ble gjort i forbindelse med 
melking ca kl. 07.00. Blodprøvene ble sent til sentrallaboratoriet ved NVH og 
analysert for innhold av blant annet frie fettsyrer, glukose, cortisol, hematokritt og 
immunglobulin. I tillegg til adferdsobservasjoner og uttak av blodprøver, ble det 
innhentet produksjonsresultater og helsedata for besetningen i årene 2000 -2003. 
 
Resultater 
 
Adferd 
Total liggetid (i % av totalt antall observasjoner) gikk ned mens total ståtid økte 
med synkende omgivelsestemperatur (Figur 1). Liggetiden var redusert fra 51,0 % 
ved 5,6°C til 40,8 % ved -17,1°C (P=0,20). Total ståtid økte fra 16,7 % ved 5,6°C 
til 27,6 % ved -17,1°C (P=0,11). Total etetid var ikke nevneverdig påvirket av 
temperatur (Figur 1). Det var heller ingen forskjell i generelt aktivitetsnivå målt 
med aktivitetsmåler ved ulike temperaturer, verken på dagtid eller om natten. 
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Figur 1. Adferd ( i % av totalt antall observasjoner) ved 
 ulike omgivelsestemperaturer. 
 

 



Fysiologi 
Plasma cortisol nivået økte med synkende temperaturer, og var henholdsvis 21,2 
nmol/l ved 5,6°C og 35,5 nmol/l ved -17,1°C (P=0,10). Det ble ikke registrert 
noen effekt av omgivelsestemperatur verken på øvrige blodparametere eller på 
kroppstemperatur.  
 
Produksjon, forfôrbruk og helse 
Sammenlignet med tidligere år, har melkemengden gått noe ned mens innhold av 
protein og spesielt fett har gått noe opp etter overgang til kaldfjøs (Figur 2). 
Tilsvarende har forbruk av kraftfôr gått ned mens forbruk av grovfôr har gått noe 
opp. Det har vært en generell nedgang i antall sykdomstilfeller etter overgang til 
kaldfjøs (Figur 3). I 2003 var eneste registrerte behandling ett enkelt tilfelle av 
mastitt. 
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Figur 2. Oversikt over fett %, protein %  
og melkeleveranse.  

Figur 3. Oversikt over totalt antall 
sykdomsbehandlinger. 

Diskusjon 
De foreløpige resultatene viser en tendens til at liggetiden går ned og at ståtiden 
går opp med synkende temperaturer. Det generelle aktivitetsnivået målt med 
aktivitetsmåler er derimot uforandret. Resultatene indikerer at storfe tilpasser seg 
dager med lav temperatur ved å stå i stedet for å ligge og på den måten øke 
varmeproduksjonen. Tilsvarende økning i ståtid for å opprettholde normal 
kroppstemperatur er også funnet hos sauer (Færevik et. al., in press). Liggetiden 
var uventet høy og ståtiden uventet lav den dagen middeltemperaturen 
observasjonsdagen (-9,7°C) avvek fra middeltemperaturen dagen før (-17,0°C). 
Dyrene ser ut til å ha oppfattet -9,7°C som relativt varmt sammenlignet med 
foregående dag, noe som understreker betydningen av å gjøre slike observasjoner i 
perioder med relativt stabile temperaturer.  
 

 



I henhold til tidligere studier som har vist at fôrforbruket går opp med synkende 
temperaturer (Young, B.A., 1981), var det forventet at etetiden ville øke med 
synkende temperatur. Vi fant derimot ingen effekt av temperatur på dyrenes etetid. 
Dette kan enten forklares ved at etetid ikke gjenspeiler dyrenes grovfôropptak 
eller ved at dyrenes kapasitet til å ta opp surfôr er begrenset til en viss mengde og 
at den øvre grense er nådd. Resultater fra årsutskriften viser en liten økning i 
grovfôrforbruk, denne økningen kan imidlertid skylles at det i perioder gikk frost i 
fôret med påfølgende svinn.  
 
Resultater fra de fysiologiske målingene viste en økning i plasma cortisol nivå 
med synkende temperaturer. Økningen i cortisol var parallell med økningen i 
ståtid og reduksjon i liggetid, hvilket kan indikere at dyrene er under kuldestress. 
Det er imidlertid for tidlig å si noe om hvilken betydning reduksjon i liggetid og 
økning i plasma cortisol har for dyrenes velferd. Flere observasjoner er påkrevd 
for å se om denne tendensen forsterkes ved enda lavere temperaturer. Resultater 
fra årsutskriften viser at dyrene produserer bra og at helsesituasjonen etter 
overgang til kaldfjøs er svært tilfredstillende. Reduksjon i produksjonsbetingede 
sykdommer må imidlertid ses i lys av noe lavere melkeproduksjon. 
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