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Innledning 
Fra slutten av 1980-tallet har det vært en markert økende interesse for bruk av de 
gamle norske storferasene. For å forstå noe av årsaken til denne økende interessen 
ble det i 1998 foretatt en spørreundersøkelse blant de som hadde inseminert med 
STN de siste fem årene. Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at ett av de 
viktigste motivene for bruken av STN var forventninger til at STN skulle kunne 
utnytte ekstensive beiter bedre enn NRF. 
 
Den sterke reduksjonen av seterdrift i Norge de siste femti årene har ført til 
utstrakt gjengroing de fleste steder og både vegetasjonstypene og deres arts-
mangfold er i dag truet. Dersom artsmangfoldet knyttet til disse lysåpne, gras- og 
urterike vegetasjonstypene skal kunne ivaretas haster det med gode forvaltnings-
tiltak. I dette arbeidet er det av interesse å finne ut om ulike raser beiter ulikt, og 
om dette kan ha effekt på forvaltningen av de gamle seterbeitene.  
 
Det er rapportert flere studier som viser at forskjell i produksjonskapasitet gir ulikt 
aktivitetsnivå. Raser/linjer selektert for høg produksjon viser ofte et lavere 
aktivitetsnivå og en mer målrettet atferd mot matfatet enn raser/linjer som ikke er 
selektert for den samme høge produksjonskapasiteten. Raser/linjer med lavt 
produksjonspotensiale tar seg gjerne noen pauser eller omveier på sin vei mot det 
samme matfatet. Enkelt kan det forklares ved at jo mer sultent dyret er, jo mer 
målrettet er det for å få stilnet sulten. 
 
Materiale og metoder 
Rasene 
STN og NRF er to raser med ulik avlshistorie og produksjonskapasitet. Avls-
arbeidet innen STN har de siste 30 årene vært preget av en liten populasjon hvor 
det å unngå innavl, selektere svakt for bedre jureksteriør og en fortsatt tilfreds-
stillende melkeproduksjon har stått sentralt. Avlsarbeidet innen NRF har i den 
samme perioden vært preget av et godt organisert og moderne avlsarbeid hvor 



målet har vært å få fram ei effektiv ku med stort produksjonspotensiale og gode 
bruks- og fruktbarhetsegenskaper. 
  
Besetningene 
To besetninger med aktiv seterdrift og med ca 10 melkekyr av både STN og NRF 
ble valgt med i studiet. Besetningene hadde ca femti år gamle uavbrutte seter-
tradisjoner og rekrutteringen i besetningene var i all hovedsak eget påsett. To 
personer fulgte dyra to uker på hver seter i tre somre, ei uke tidlig i beitesesongen 
og ei uke seint i beitesesongen. De noterte dyras ulike aktiviteter og hva de spiste 
fire ganger i timen to somre mens dyra var ute og beitet, fra ca kl 0800 til 
ca kl 1600. Den siste sommeren noterte de aktiviteter seks ganger i timen og 
samlet møkkprøver. Møkkprøvene ble analysert mikrohistologisk for botaniske 
fragmentrester, og sammen med enkle vegetasjonskart dannet disse grunnlag for å 
se på forskjell i plantepreferanser mellom NRF og STN. Dyra stod inne om natta 
uten tilgang på grovfôr, men kraftfôr ble gitt i forbindelse med melking. 
 
Beitebeskrivelser 
De to setrene det ble samlet møkkprøver fra var Brennsetra i Skåbu og Skogstad-
stølen i Valdres. Begge setrene ligger i områder med lange tradisjoner for setring, 
men hvor beitetrykket har blitt redusert dramatisk de siste tiårene. Den rike berg-
grunnen i området rundt Brennsetra gir opphav til svært artsrike vegetasjonstyper. 
Berggrunnen rundt Skogstadstølen er middels rik og gir opphav til relativt artsrike 
vegetasjonstyper, men noe mindre artsrik enn vegetasjonen rundt Brennsetra.  
 
Registrering av kyrnes aktiviteter 
Det var fem aktiviteter som ble registrert: ligge, stå, gå, leike og kroppspleie. 
Leike ble definert som når kua hoppa og spratt, eller gjorde utslag mot ei av de 
andre kyrne, som for eksempel stange. Kroppspleie ble definert som når kua 
sleika eller klødde seg sjøl. 
 
Resultater 
Forskjell i vegetasjonstyper  
Både vegetasjonsbeskrivelsene og resultatene fra møkkprøvene viste at det var 
stor forskjell i vegetasjonen mellom setrene, selv om begge kunne karakteriseres 
som artsrike. Brennsetra har den mest artsrike vegetasjonen, mens vegetasjonen 
på Skogstadstølen har bl a færre urter og færre arter totalt, men mer gras og starr, 
både mht antall arter og generell utbredelse. 
 
Samspill i plantepreferanser mellom raser og vegetasjonstyper 
Resultatene fra den statistiske testingen av de analyserte møkkprøvene er vist i 
tabell 1 og viser at det var samspill mellom raser og vegetasjonstyper. På den 
næringsrike vegetasjonen på Brennsetra beitet begge rasene stort sett de samme 



vekstene. På den noe mer næringsfattige vegetasjonen på Skogstadstølen blir 
forholdet mellom rasene imidlertid signifikant forskjellig for ”totale grasarter”, 
”starrarter”, ”finnskjegg” (Nardus stricta) og ”blåbær” (Vaccinium myrtillis). 
Resultatene fra møkkprøvene viser at på Brennsetra har STN mest rester av starr- 
og blåbærfragmenter, mens det i møkkprøvene fra Skogstadstølen har NRF mest 
fragmentrester av starr og blåbær – og forholdet mellom rasene har endret seg 
signifikant. For gras og finnskjegg er forholdet motsatt, det er STN som har mest 
fragmentrester av disse artene på Skogstadstølen. STN har for øvrig signifikant 
mer rester av finnskjegg enn NRF, uavhengig av seter eller år. 
 
Tabell 1 Resultater fra den statistiske testingen av samspill mellom rase og seter. LS-means 
er prosent funnet av planten/plantegruppen av totalt observerte fragment fra møkkprøvene. 

Modell LS-means 
Skåbu Valdres Planteart  

R2 Sete
r Rase

Samspill 
seter*ras
e 

STN
NRF STN

NRF 

Blåbær  0.37 **  * 2,76 2,48 0,72 1,71 
Røsslyng  0.66 **   3,08 3,21 0,69 0,86 
Sølvbunke  0.58 **   20,6 18,4 34,8 32,6 
Smyle  0.51 **   18,6 20,7 9,35 8,62 
Rødsvingel  0.37 **   4,00 4,70 2,04 1,53 
Uidentifisert svingel 0.26 **   7,82 8,96 4,61 5,83 
Rapparter  0.18 **   3,37 2,29 4,61 4,04 
Kveinarter  0.20 **   2,83 3,51 1,96 1,50 
Finnskjegg  0.72 ** * * 1,79 1,58 7,83 5,64 
Uidentifisert gras  0.28 **   11,1 12,0 15,0 14,1 
Starrarter  0.66 **  * 4,61 3,89 11,7 15,8 
Urter  0.64 **   12,4 11,2 3,49 4,14 
Totale grasarter 0.35 **  ** 73,0 74,8 82,5 76,1 
Totalt svingel  0.46 **   12,8 14,4 6,80 7,42 
Totalt lyng 0.66 **   5,84 5,69 1,41 2,58 
 
 
Forskjell i aktivitetsnivå 
Resultatene fra den statistiske testingen av effekt av rase og år/seter i tabell 2, 
viser at det er signifikant forskjell i aktivitetsnivå mellom STN og NRF for tre av 
de fem registrerte aktivitetene, uavhengig av år/seter. STN-kyrne går og leiker 
mer enn NRF-kyrne, og NRF står mer enn STN. I tabellen er det angitt frekvensen 
(LS-means) av de ulike aktivitetene i løpet av den daglige beiteperioden. 
 



Tabell 2. Resultater fra den statistiske testingen av effekt av rase og år/seter på de 
registrerte aktivitetene. 

Modell LS-means 
Aktivitet 

R2 Rase 
År/sete
r STN NRF 

Ligge  0.10  ** 0.064 0.054 
Stå 0.36 ** ** 0.550 0.606 
Gå 0.27 ** ** 0.371 0.333 
Leike 0.17 ** ** 0.014 0.005 
Kroppspleie  0.06  ** 0.002 0.002 
 
Diskusjon og konklusjon 
Samspill mellom rase og vegetasjonstype 
Resultatene viser at når det er rikelig tilgang på artsrikdom og næringsrike 
vekster, er det ingen forskjell i plantepreferanser mellom STN og NRF, men når 
vegetasjonen blir noe fattigere både mht næringsrike vekster og artsrikdom, så 
kommer det fram forskjeller mellom rasene. I dette studiet var vegetasjonen på 
Skogstadstølen mindre næringsrikt og her ser det ut til at NRF beitet mer i den 
fuktige og næringsrike vegetasjonen hvor, i dette tilfellet, starr og blåbær vokste. 
STN derimot, ser ut til å ha beitet mer i den tørrere og næringsfattige vegetasjonen 
hvor gras og finnskjegg vokste. Siden starrarter inneholder mer råprotein og 
mindre råfiber enn grasarter, kan den høgere næringsverdien være årsaken til at 
rasen med høgest produksjonskapasitet og næringsbehov (NRF) har beitet mest i 
den vegetasjonen hvor starrartene vokste. Det ble bare funnet rundt 1 % av blåbær 
i møkkprøvene fra Skogstadstølen, en kan derfor anta at denne planten ikke 
bevisst ble beitet, men mer kan regnes som en indikatorplante på hvilken 
vegetasjonstype som har vært beitet, og på Skogstadstølen ble blåbær funnet i 
fuktig og næringsrik vegetasjon.  
 
Forskjell i aktivitetsnivå 
 Resultatene viser klart at det er forskjell i aktivitetsnivå mellom rasene, 
uavhengig av år/seter. NRF-kyrne står mest og STN-kyrne går og leiker mest. 
Dersom en tar utgangspunkt i at kyr som regel står stille når de beiter, kan 
resultatene forklares ved at kyrne med størst næringsbehov (NRF) bruker mer tid 
på å stå og beite enn kyrne med et lavere næringsbehov (STN) som bruker mer tid 
på å bevege seg rundt, enten ved å gå eller å leike.  
 
Effekt av rase på plantepreferanser og aktivitetsnivå 
Resultatene fra dette studiet stemmer godt overens med forventninger til hvordan 
to raser med ulikt produksjonspotensiale vil ha ulike aktivitetsnivå og ulik fokus 
på å få dekket sultbehovet sitt. Det er likevel interessant å legge merke til at for-
skjellen i plantepreferanser ikke utartet seg på et svært godt beite, men først på et 
beite med noe redusert arts- og næringsrik vegetasjon.  
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