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Innledning 
 
Debio har fastsatt krav om tett liggeunderlag til sau i økologisk drift som gjelder 
fra 1.1.2005. Videre stilles det krav om et minimumsareal på 1,5 m2 pr. sau, 
hvorav liggearealet skal være minst 0,75 m2. Disse kravene gjelder umiddelbart i 
nye bygninger og fra 1.1.2011 for bygninger oppført før 1.1.2001 (Debio 2003).  
 
Flere forskningsinstitusjoner jobber nå med ulike utforminger av liggeplasser for 
sau i økologisk drift. I et valgforsøk ble det ikke funnet klare preferanseforskjeller 
mellom tregolv, gummimatter, strekkmetall eller halm, bortsett fra i en periode rett 
etter klipping hvor sauene foretrakk halm, deretter tregolv. Uansett liggeunderlag, 
likte sauene å ligge inntil en vegg (Færevik et al. 2003). I et annet forsøk ble det 
funnet at halvparten av et totalareal på 1,5 m2 bør være liggeareal, ellers vil 
liggetida reduseres (Bøe et al. in press). Bøe og Nyhammer (2004) har prøvd ut 
ulike utforminger av liggepaller i tre til sau.  Sauene prefererte liggepaller foran 
og bak i bingen framfor U- eller L-formede liggepaller i bingens bakre del, 
sannsynligvis fordi dette gir mest bingevegglengde. Planteforsk Tjøtta testet 
vinteren 2004 ut en form for liggeplasser i to etasjer, populært kalt ”køyesenger” 
til sau (Hansen et al. 2004). De voksne, drektige søyene foretrakk imidlertid å 
ligge på strekkmetallet framfor i køyesengene (P<0,001). Ingen sauer lå noen 
gang på øverste etasje. Nederste nivå ble også benyttet svært sjeldent. Da man 
antok at alder og tidligere erfaring hos søyene kunne ha stor betydning for 
resultatene, utførte Planteforsk Tjøtta høsten 2004 et oppfølgingsprosjekt med ½ 
års gamle livlam som ikke hadde tidligere erfaring med innendørs oppstalling. 
Overordna mål var å finne kostnadseffektive, bygningstekniske løsninger som 
imøtekommer de nye Debio-kravene om oppstalling av sau i økologisk drift. 
Delmål var å dokumentere hvorvidt ungsøyene gjør nytte av køyesengene og å 
finne fram til den beste utformingen av disse. 
 
 
Materiale og metoder 
 
Utprøvingen foregikk i et kaldfjøs med strekkmetallsbinger på 2x3 m.  
Køyesengene ble laget av forskalingsplater i tre med lengde på 240 cm og en 
helningsgrad på 5 %. To høyder (50 og 60 cm mellom øverste og nederste nivå) 



og to bredder (60 og 75 cm ) ble utprøvd. Forsøksfaktorene ble kombinert, slik at 
man totalt fikk fire ulike utforming av køyesengene: brei og høg (BH); brei og lav 
(BL); smal og høg (SH); smal og lav (SL). Totalt 24 livlam av rasen steigar ble 
fordelt likt på fire binger med hver sin køye-kombinasjon. Sauene fikk to ukers 
tilvenning til køyesengene i forkant av studien. Forsøket startet 1.11.2004 og ble 
avsluttet 28.11.2004. Bruken av liggeplassene blir dokumentert ved hjelp av 
videoovervåkning. Videobildene ble registrert som punktobservasjon tre ganger i 
døgnet (kl. 24.00, kl. 04.00 og kl. 14.00), fire døgn i uken. Bildene ble analysert 
med hensyn på antall dyr som lå oppe og nede i køyesengene, antall dyr som lå på 
strekkmetallet og antall dyr som sto. Sauene ble rullert ukentlig mellom bingene. 
Skraping av liggeplassen og en subjektiv bedømming av reinhetsgraden til 
forsøksdyrene ble gjort en gang i uka. Sauene ble klipt halvveis i forsøksperioden. 
 
GLM-analyser (Minitab 2000) er utført med sauegruppe (binge med seks sauer) 
innen sengetype (BH/BL/SH/SL) som forsøksenhet.  Liggefrekvensen ble definert 
som responsvariabel og ble målt som gjennomsnittlig bruk av de ulike køyeseng-
kombinasjonene pr. sauegruppe. Responsvariabelen ble testet mot liggeplass 
(strekkmetall, øverste eller nederste nivå av køyesenga), sengebredde (B/S), 
sengehøyde (H/L) og klipping (0-1) som faste variable og med uke som kovariat.  
 
 
Resultater 
 
I likhet med de voksne søyene fra studien vinteren 2004, foretrakk også 
ungsauene å ligge på strekkmetallet (1,72 søyer ± 0,35) framfor i øverste og 
nederste etasje av køyesenga (til sammen 0,98 søyer ± 0,24) (P<0,05). De benyttet 
likevel køyesengene langt mer enn hva de voksne sauene gjorde (P<0,001), totalt 
209 tilfeller av 1152 individuelle observasjoner hos ungsøyene, mot 18 tilfeller av 
1584 observasjoner hos de voksne søyene. Det kunne ikke påvises noen 
signifikant forskjell i bruken av over- eller underkøya.  Effekt av uke som 
kovariat var ikke signifikant. Klipping hadde heller ingen effekt på resultatene 
alene, men samspillet mellom liggested og klipping var høgst signifikant 
(P<0,001). Sauene prefererte å ligge på strekkmetallet framfor i køyesengene før 
klipping (P<0,001). Etter klipping kunne det ikke påvises signifikant forskjell 
mellom de to liggeplass-alternativene. Bruken av strekkmetallet som liggeplass 
minket signifikant etter at sauene ble klipt (P=0,05), men klipping førte likevel 
ikke til en signifikant økning i bruk av køyesengene (fig. 1).  
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Figur1. Gjennomsnittlig bruk pr. binge (mean ± std.err.) av strekkmetallet og køyesenga 
som liggeunderlag, før og rett etter klipping. 
 
Det kunne ikke påvises signifikant preferanseforskjell verken mellom de fire ulike 
køyesengkombinasjonene (BH/BL/SH/SL) eller mellom brei (75 cm) og smal (60 
cm) utforming. Det var imidlertid en tendens til at søyene foretrakk de høgeste (60 
cm) framfor de laveste (50 cm) køyesengene (P<0,1). Spesielt tenderte søyer som 
lå på nederste etasje til å velge utformingene med 60 cm ”takhøyde”(P<0,1). Det 
var ingen synlig forskjell mellom køysengutformingene med hensyn på sauenes 
reinhetsgrad.  
 
 
Diskusjon og konklusjon 
 
Det største poenget med en køyeseng som liggeplass er at sauene skal bruke 
begge høydenivåer, slik at det tilgjengelige bingearealet blir ekstra godt utnyttet. I 
likhet med de voksne søyene (Hansen et al. 2004) benyttet heller ikke ungsøyene 
seg av køyesengene i tilstrekkelig grad. Nesten dobbelt så mange prefererte å 
ligge på strekkmetallet framfor i køyesengene. Sidene arealet som køyesengene 
opptok ble utnyttet forholdsvis lite, ble det tilgjengelige golvarealet reelt sett 
mindre enn før (0,7 m2 pr. sau for de breieste utformingene). Sauene hadde likevel 
ingen problemer med å passere i bakkant av de individene som sto ved fôrhekken 
og åt. 
 
Med hensyn til Debio-kravet om tett underlag til sau, er det interessant å merke 
seg at sauene valgte å ligge på strekkmetallet framfor på treplatene, selv i et 
uisolert fjøs (minimumstemperatur ute i november var – 6,6 oC). Dette er også i 
samsvar med annen forskning (Færevik et al. 2003) som viser at strekkmetall er 
uproblematisk, bortsett fra i perioden rett etter klipping hvor sauene velger å ligge 



på et materiale med lavere varmeledningsevne. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved 
den vitenskapelige begrunnelsen for denne forskriften. Klipping førte også i vårt 
forsøk til en reduksjon i bruken av strekkmetall som liggeunderlag, men det 
resulterte ikke i en tilsvarende økning i bruken av køyesengene. Av mangel på 
attraktive, alternative liggeplasser valgte sauene i vårt forsøk like gjerne å minske 
varmetapet ved å stå tett sammen på strekkmetallet, framfor å ligge på treplatene i 
køyesenga.  
 
Ungsauene gjorde nytte av køyesengene som liggeplass i langt større grad enn hva 
de voksne søyene gjorde (Hansen et al. 2004). Hovedårsaken til dette tror vi er at 
ungsøyene ikke har tidligere erfaring med innendørs oppstalling og de aksepterte 
derfor lettere sengene som sto i bingen allerede fra innsett av. Ungsøyene er 
dessuten mindre, slik at det ble bedre plass til å ta sats og mer romslig oppå selve 
liggearealet. Dersom køyesenger skal være en fremtidig løsning i økologisk 
sauehold, må derfor sauene vennes til denne type innredning allerede fra de er 
lam. Ved en eventuell ombygging av fjøset må en likevel regne med en litt 
vanskelig overgangsperiode for de voksne livdyra. Resultatene fra dette forsøket 
viser også at det bør være en ”takhøyde” på minst 60 cm mellom nederste og 
øverste etasje av køyesenga.  
 
Konklusjon  
Livlammene benyttet seg av muligheten med liggeplasser i to etasjer i langt større 
grad enn hva voksne, drektige sauer gjorde, men heller ikke ungsøyene brukte 
køyesengene i tilstrekkelig grad til at denne løsningen kan anbefales for næringa 
som en tilpasning til de nye Debio-kravene om økt areal og tett liggeunderlag til 
sau i økologisk drift.  
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