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Innledning 
Talleløsninger gjør det mulig å bygge enklere og billigere driftsbygninger til 
husdyr. Halm er det dominerende tallematerialet i dag, men dette er vanskelig å 
skaffe til en akseptabel pris i områder hvor det ikke dyrkes korn. Nye praktiske 
erfaringer viser at det kan være mulig å få tilfredsstillende talle basert på 
lokalprodusert grov flis av bjørk (Finnes 2006, Finnes 2010). Torv har mange 
gode egenskaper som vil kunne komplettere treflisa i en talleblanding (Uhlig og 
Fjelldal 2005). Talle må normalt komposteres før den blir brukt som gjødsel til 
planteproduksjon, og bruk av grov flis øker behovet for kompostering og 
etterbehandling. 
 
Hovedmålet i det NFR-finansierte KMB-prosjektet “PROLOCAL” (dyrevelferd, 
energiutnyttelse og økonomi ved bruk av lokalprodusert grov flis og torv i et 
kretsløpsbasert husdyrhold (2008-2011)) er å optimalisere bruk av lokale ressurser 
gjennom utvikling av alternativt tallemateriale for husdyrhold, med særlig vekt på 
dyrevelferd, resirkulering av energi og næringsstoffer, samt økonomiske og 
miljømessige forhold. Prosjektets idé er å bruke lokalprodusert treflis i en fler-
trinns prosess, hvor flisa først benyttes som råstoff i talle til husdyrproduksjonen, 
deretter som substrat innen biogassproduksjon, for så til sist å utnytte de 
gjenværende næringsstoffene som gjødsel i planteproduksjonen. PROLOCAL-
prosjektet består av fire delprosjekter. Målet for delprosjekt 1 er å utvikle et nytt 
og forbedret type tallemateriale basert på lokalprodusert grov bjørkeflis og 
mosetorv for å fremme dyrevelferd og arbeidsmiljø. I presentasjonen under vil kun 
resultater fra delprosjekt 1 med hovedfokus på dyrevelferd presenteres. 
 
Materiale og metoder 
Forsøksledd og forsøksdyr   
Talleforsøket med sau (NKS) og storfe (Hereford ammekyr) foregikk fra 
november til mars 2008/2009. Totalt fire forskjellige typer talle basert på flis av 
bjørk inngikk: talle med gjennomsnittlig flisstørrelse på 2,5 cm (liten) og 5 cm 
(stor) i kombinasjon med og uten innblanding av mosetorv (20 % i volum av 
flismassen). I forsøksanlegget for storfe var det fire binger med hver sin 
fliskombinasjon, mens det i sauefjøset var to gjentak for hver av de fire 
fliskombinasjonene i tillegg til to binger med halmtalle (kontroll). Størrelsen på 
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storfebingene og sauebingene var hhv. 20,4 m2 og 21,2 m2 med hhv. to og sju dyr i 
bingen.  
 
Dyrevelferd 
En vanlig brukt metode for evaluering av kvaliteten på liggeunderlaget hos storfe 
og sau er frekvens og varighet av liggeatferden. Kvaliteten er avhengig av flere 
faktorer som varmeledningsevne, mykhetsgrad, reinhet/fuktighet mm (Færevik et 
al. 2003, Hänninen et al. 2005, Hansen og Jørgensen 2006). Synkronisert atferd er 
ekstra utpreget hos flokkdyr og hyppigheten av synkronisert liggeatferd er brukt 
som en indikator på lave nivåer av stress. Parameteren kan derfor benyttes som et 
velferdsmål (Hickey et al. 2002,  Alvino et al. 2009). I denne presentasjonen er det 
valgt å fokusere på synkronisert liggeatferd og reinhetsgrad som objektive mål på 
dyrevelferden. Andre dyrevelferdsparametere, bl.a. helse og produksjon er også 
registrert, men inngår ikke i denne presentasjonen. 
  
Atferdsstudiene av hhv. storfe og sau ble utført i periodene 8-9. februar og 12.-20. 
mars 2009. Det ble tatt videoopptak av dyrene gjennom totalt to døgn i hver binge. 
Grunnet ulike rutiner i fjøset, ble det besluttet kun å benytte data fra 
videoopptakene utenom arbeidstid, fra kl 18:00 til kl 06:00. Antall dyr som lå 
samtidig (synkronisert hvile) innen hver binge ble telt hvert 10. minutt (scan 
sampling) gjennom observasjonsperioden. Liggefrekvens, definert som 
gjennomsnittlig antall dyr som lå samtidig pr binge og time, ble brukt som 
statistisk enhet. Tallens overflatetemperatur ble målt med infrarødt varmesøkende 
kamera (FLIR) for å undersøke betydningen av tallens temperatur på liggeatferden. 
 
Reinhetsvurderinger 
Reinhetsgraden på storfe og sau ble vurdert på individbasis ved å evaluere reinhet 
av a) side, b) bak og c) bein på en skala fra 0 til 2 ved bruk av følgende nøkkel: 
side og bak:  0=helt rein, 1=< 25 % møkk, 2=> 25 % møkk, bein: 0=rein, 1=møkk 
opp til hasene/albuen, 2=møkk opp til buken. Summen av reinhetspoengene, maks 
6 poeng totalt, ble brukt som indikator for reinhetsgraden. Reinhetsgraden av hvert 
dyr ble bestemt ved forsøksstart og deretter hver måned fram til forsøksslutt. Det 
ble tatt tørrstoff (ts)-prøver av alle tallebingene hver 14. dag og reinhetsgraden til 
dyrene ble vurdert opp mot tallens ts-innhold.     
 
Statistiske metoder 
GLM-analyser (Minitab 2000) mhp liggefrekvens og reinhetsgrad hos sau er utført 
med de ulike talletypene (inkl. halm) som forklaringsvariabel. For liggefrekvens 
ble det korrigert for time på døgnet (kovariat) og for reinhetsgrad ble antall dager 
fra siste påfylling av strø til dato for reinhetsvurderingene (kovariat) korrigert for. 
Tilsvarende GLM-analyser ble utført for storfe, men med et 2 x 2 faktorielt 
forsøksdesign med flisstørrelse (liten og stor) og torvblanding (med eller uten) som 
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forklaringsvariable. Sammenhengen mellom liggefrekvens og tallens 
overflatetemperatur, og mellom reinhetsgrad og tørrstoffinnhold i tallen er 
beregnet med Pearsons’s korrelasjon. 
 
Resultater og diskusjon 
Storfe 
For at dyrene skulle ha en tørr liggeplass måtte de ulike flisblandingene driftes 
med forskjellige mengder flis og torv. Størst flisbehov var det i bingen med liten 
flis uten torv. Imidlertid ble tallekvaliteten i alle bingene så dårlig utover våren at 
forsøket måtte avsluttes seks uker før planlagt forsøksslutt. Liggeatferden til 
storfeet ble ikke signifikant påvirket av de forskjellige typene flistalle (tabell 1). 
Storfeet lå i økende grad fra midnatt og utover (p<0,001). De forskjellige 
flisblandingene påvirket heller ikke kyrnes reinhetsgrad signifikant (tabell 1), men 
torvbasert talle tenderte til å gi mer møkkete dyr (p<0,1). Videre var det en negativ 
korrelasjon (rp=-0,671, p<0,001) mellom reinhetsgrad og ts-innhold i tallen. Jo 
skitnere dyra var (høgt score), jo våtere var flistallen (lavere ts-prosent). De 
enkelte flisblandingene hadde imidlertid ikke forskjellig ts-innhold (tabell 1). Det 
ble heller ikke funnet signifikante korrelasjoner mellom liggefrekvensen og 
bingenes overflatetemperatur, verken for storfe (tabell 1) eller sau (tabell 2).  
 
Tabell 1. Gjennomsnittlig liggefrekvens, reinhetsgrad, overflatetemperatur og ts-innhold 
registrert på/i de ulike talletypene hos storfe. 

Parametere Stor flis 
m/torv 

Stor flis Liten flis 
m/torv 

Liten flis 

Liggefrekvens (maks 2) 1,09 1,17 1,26 1,72 
Reinhet (0=rein, 6=skitten) 2,06 1,71 2,35 1,88 
Overflatetemperatur (oC) 1,11 1,05 0,62 0,82 
Tørrstoffprosent 33,30 34,50 31,40 34,10 

 
Sau 
Søyene hadde over dobbelt så høy liggefrekvens på halm som på liten flis uten torv 
(tendens, p<0,1), og liggefrekvensen var høgere på halm enn på alle 
flisblandingene, selv om denne forskjellen ikke var signifikant (tabell 2). Søyene lå 
i økende grad fra kl. 22 og utover (p<0,001). Talletypen halm gav de signifikant 
reineste dyrene (tabell 2), mens de ulike flisblandingene ikke påvirket søyenes 
reinhetsgrad signifikant. Antall dager siden påfylling av flis/halm hadde derimot en 
betydelig effekt på reinhetsgraden (p<0,001). Overraskende nok ble det ikke 
funnet signifikant sammenheng mellom ts-prosent i talletypene hos sau (tabell 2) 
og reinhetsgraden på søyene. Halm hadde signifikant lavere ts-innhold enn de 
ulike flisblandingene (stor flis med torv: p<0,001, p<0,01 for de øvrige 
flisblandingene). 
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Tabell 2. Gjennomsnittlig liggefrekvens, reinhetsgrad, overflatetemperatur og ts-innhold 
registrert på/i de ulike talletypene hos søyer. 

Parametere Liten 
flis 

Stor flis Liten flis 
m/torv 

Stor flis 
m/torv  

Halm 

Liggefrekvens (maks 7) 1,17 1,87 1,90 1,48 2,58 
Reinhet (0=rein, 6=skitten) 1,44 1,47 1,24 1,52 0,70 
Overflatetemperatur (oC) 1,25 3,00 3,45 2,25 2,15 
Tørrstoffprosent 36,90 37,00 34,70 32,40 25,10 

 
Bruk av treflis fungerte generelt dårlig for storfe. Det kunne være flere mulige 
årsaker til dette, bl.a. ble dyrene hovedsakelig fôret med silo (lavt ts-innhold). Det 
ble heller ikke oppnådd varmgang i tallen og dermed ingen fordampning. Det var 
en utfordring å få til en velfungerende flistalle med varmgang på de mest belastede 
arealene, eks mot fôrgangene. Særlig gjaldt dette for storfe pga større vekt/trykk-
belastning og dermed mindre oksygen-tilgang i tallen. På bakgrunn av erfaringene 
fra denne undersøkelsen anbefales det derfor at treflisbasert talle til storfe kun 
benyttes på hvilearealer, mens etearealet må ha betongdekke eller spalteplank, slik 
at gjødsla kan skrapes bort eller samles opp. Alternativt kan det fôres utendørs.  
 
Den treflisbaserte tallen fungerte tilfredsstillende for sau, men heller ikke her ble 
det varmgang i tallen. For sau er ikke liggeunderlagets overflatetemperatur eller 
materialets varmeledningsevne viktig for liggeatferden, bortsett fra når sauene er 
nyklipte (Færevik et al. 2003). Tallens reinhet/konsistens kan ha større betydning 
for liggeatferden. Halm hadde bedre oppsugingsevne enn flis og fungerte dermed 
som en svamp, mens gjødsel og urin i større grad ble liggende som en klissete 
masse mellom flisbitene.   
  
Konklusjon  
Bruk av treflisbasert talle til sau resulterte i mindre synkronisert liggeatferd og mer 
møkkete dyr sammenliknet med halmtalle. Disse velferdsindikatorene indikerer at 
halmtalle var et bedre underlag enn grov flistalle for dyrene. Flisstørrelse og 
innblanding av torv hadde liten betydning for reinhetsgrad og liggeatferd. 
  
Det er en utfordring å få til en velfungerende talle med varmgang basert på grov 
flis. Uten varmgang, ingen fordampning av væske fra tallen. Dermed får tallen høy 
fuktighetsgrad, noe som kan virke negativt på dyrevelferden. Siden storfe har 
betydelig mer og våtere gjødsel enn sau, er det en langt større utfordring å bruke 
treflis til storfe. For storfe anbefales det derfor at flisarealet kun benyttes som 
hvileareal. Det er fortsatt et stort kunnskapsbehov når det gjelder riktig drifting av 
flistalle for både storfe og sau.  
 
For en fullstendig litteraturliste, vennligst kontakt forfatteren. 


