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Innledning 

For å redusere risikoen for forurensing av storfeslakt med Esherichia coli og andre 

bakterier under slaktingen, må antall skitne dyr levert til slakt reduseres. E. coli 

lever normalt i tarmene til varmblodige dyr, fugler og mennesker og finnes i store 

mengder i gjødsla. Noen av E. coli-stammene er sykdoms-fremkallende. Reine 

slaktedyr er lettere å slakte på en hygienisk måte enn skitne dyr og gir mindre 

forurensing (kimtall og E. coli) på slaktoverflaten (Hauge et al., 2009). Gjødsel og 

skitt på storfe er også et problem for hudkvalitet og dyrevelferd da gjødsla etser 

seg inn i huden og gir sårskader og smerter for dyret. Skinn fra skitne storfe har 

derfor redusert verdi. Etter garving har skinnene tydelige sviskader i narven. 

Skitne storfe har også økt risiko for jur- og klauvsykdommer, som mastitt og 

halthet. Våt møkk på kroppen vil påvirke termoreguleringen og dyrene kan bli 

kalde og lettere utsatt for sykdommer. 

Den norske kjøttbransjen innførte i 2000 bransjeretningslinjer for å forbedre den 

hygieniske råvarekvaliteten av storfekjøtt. Virkemiddelet overfor bøndene er 

økonomisk trekk i slakteoppgjøret, der svært skitne dyr på kritiske steder regnes 

som risikoslakt (kategori 2: trekkes kr 900/slakt) og overføres til en separat 

varestrøm for kjøttvarer som må varmebehandles. Det gis også økonomisk trekk 

for middels skitne dyr levert til slakt(kr 400,-/slakt). Kategori 0 er reine/ganske 

reine dyr som enkelt kan slaktes med god slaktehygiene. Det er store årstids-

variasjoner for hygienetrekk, med topp i innefôringsperioden på vinteren. Om lag 

25 % av besetningene får trekk for minimum ett dyr. Av storfeslaktene utgjør det 

4-5 %. 

Reine skrotter-prosjektet gjennomførte i 2009 en feltundersøkelse for å finne hva 

som påvirker reinheten av storfe, og hva som skiller besetninger med og uten pris-

trekk for skitne slakt. På forhånd ble det foretatt en spørreundersøkelse blant 

rådgivere i kukontrollen og storfekjøttkontrollen for å undersøke hva feltapparatet 

mener om temaet, med deres praktiske erfaring fra mange besetninger. Deres 

erfaringer bidro med å legge grunnlag for feltundersøkelsen blant bøndene. 

 

Formålet med dette forsøket var å kartlegge risikofaktorer og forebyggende 

faktorer for skitne storfe på besetningsnivå, gjennom å undersøke forskjeller 

mellom besetninger med mange møkktrekk og besetninger uten møkktrekk.  



Materiale og metoder 
Rådgiverundersøkelse 

Storfe-rådgiverne svarte på 6 spørsmål via internett og det kom inn 91 svar 

(svarprosent 23 %). På spørsmålet ”Hva tror du er hovedproblemet i 

storfebesetninger med mange svært møkkete dyr?” svarte 59 % av rådgiverne at 

det skyldtes bonden/røkterens arbeid, lite eller feil strø (46 %), golvtype (36 %) og 

innredning (31 %). Rådgiverne mente det var forskjeller mellom ulike typer 

driftsopplegg, der oppfôring av slaktedyr i binger og på bås gir mest skitne dyr. 

Melkekuer oppstallet på bås eller løsdrift tror de er reinest. Rådgiverne mente at 

bøndene setter inn tiltak ofte (37 %) for å få reinere dyr, mens 52 % av rådgiverne 

mener dette skjer av og til. Det vanligste tiltaket er klipping av dyr, deretter 

kommer pussing for hånd, og vasking av dyra. Rådgiverne kom også med mange 

gode forslag til hvilke tiltak besetninger som sliter med skitne dyr kan gjøre. 

Eksempler var rett fôring for å unngå løs avføring, dyretetthet i binger, mer strø, 

stor nok spaltebredde, mer tid i fjøset, ulike måter å fiksere/binde opp dyra ved 

klipp/vask og såpevask med lunka vann ble nevnt. Økning av trekksatser på slakt, 

forbedring av talle-løsninger og kvinner med i daglig stell, ble også nevnt som 

gunstig for å få reine dyr.  

 
1 Innredning 

2 Golvtype 

3 Bondens/røkterens arbeid 

4 Usystematisk drift 

5 Ventilasjon/trekk 

6 Dårlig gjødseltrekk 

7 Lite/feil strø 

8 Sjukdom på dyrene (diaré) 

9 Annet 

10 Vet ikke 

Fig 1: Rådgivernes svar-fordeling på hvilke type besetninger som har problemer med svært 

mange møkkete dyr. De kunne svare med flere alternativer. 

 

Besetningsundersøkelse 

Forsøket ble gjennomført i innefôringsperioden i februar/mars 2009 mens 

utetemperaturen var svært lav. Dette var felles for alle de 60 besetninger i de fire 

geografiske områdene Østfold, Oppland, Rogaland og Trøndelagsfylkene.  

30 av besetningene hadde hatt mange pristrekk for skitne slaktedyr i 2007 og 2008 

mens 30 ikke hadde hatt noen trekk i det hele tatt disse årene. Utenom pristrekkene 

var besetningene så like som mulig. Alle besetningene var medlemmer i 

kukontrollen. Bonden ble spurt om driftsforhold, oppstalling, fôring, gjødsel-

vurdering, golvreinhold, klipping, børsting av dyr og hvilke erfaringer eieren selv 

hadde med skitne dyr. I tillegg ble hvert dyr over 1 år gitt en hygiene-score for 

hvor skitne de var. Hygiene scoren var inndelt etter en fem-delt skala (vurdert av 

Animalia-ansatt). Totalt 4991 dyr var med i datasettet med hygienescore. Denne 

scoren ble senere endret til dikotom variabel (0/1) der 1 tilsvarte slakteriets 
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kategori 1 og 2 for møkk-trekk og 0 betydde ikke trekk. Denne ble brukt som 

utfallsvariabel i logistisk regresjon. Gjødsla på gulvet ble vurdert med hensyn på 

fordøyelsen etter en fem-delt skala og utflytende konsistens (løs/tørr møkk) på en 

fem-delt skala. STATA analyseverktøy ble brukt til statistisk analyse for logistisk 

regresjon og variansanalyse, med signifikansnivå på 5 %. 

 

Resultater 
Av de 4991 dyrene, fikk 37 % hygiene score 1 (skitten), hvorav 20 % var i 

besetninger uten pristrekk og 53 % i besetninger med pristrekk. Det var store 

besetningsforskjeller. 97 % av kuene i besetninger uten pristrekk ble klippet eller 

børstet jevnlig og av disse ble 13 % vurdert som skitne på forsøksdagen, mens 68 

% av kuene i besetninger med pristrekk ble klippet eller børstet jevnlig og 20 % 

ble vurdert som skitne. Klipping av kuer ga bedre effekt enn børsting. 

Resultatene fra hygienescore-vurderingen viste at melkekuer var signifikant reinere 

(lavere hygienescore) enn kviger og okser, og kviger var igjen signifikant reinere 

enn okser. De 30 besetningene som ikke hadde møkktrekk var signifikant reinere 

for alle dyretyper enn de 30 besetningene med møkktrekk for slaktedyra (Fig 2). 

Kuer på bås var reinere enn dem i løsdrift, mens melkekuer på talle var skitnest. 

Hygienescore for kuer var 0,20 på bås og 0,26 for løsdrift og 0,66 for talle. 
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Fig 2: Hygiene-score for dyretype (fra venstre) melkeku, kvige, okse i besetninger uten 

trekk i betaling fra slakterier for skitne dyr (3 søyler til venstre), og for besetninger med 

mange trekk (3 søyler til høyre). 1 = kyr, 2 = kviger, 3 = okser. 

 

Risikofaktorer for skitne storfe: Følgende faktorer viste signifikant effekt på 

hygiene-score, listet opp i rangert rekkefølge. Besetningens trekk for slaktedyr i 

2007 og 2008 (0=ingen, 1=mange), innredning (1=bås, 2=løsdrift, 3=binge, 

4=talle), dyretype (1=ku, 2=kvige, 3=okser), bruk av strø i liggeareal, 

vannlekkasjer/søl fra drikkekar/nipler, tiltak (1=klipp hele dyr 2=klipp deler av 

dyr, 3=børsting 4=vask), rengjøring/skraping hyppighet, gjødsel konsistens, 

fôrtype, liggeunderlag, besetningsstørrelse, isolasjon hus og luftfuktighet. 

 

Diskusjon og konklusjon 

I mange av besetningene ble det gjort stor innsats for reingjøring av dyrene før de 

sendes til slakting, som å pusse dyrene, klippe, vaske, bruke mye strø, hyppig 

reingjøring av gulvet. Noen slaktet dyr på tidspunkt der dyra er reinere, som etter 

røyting og etter beiteperiode. En del besetninger hadde derimot ikke fokus på reine 



dyr og hadde ikke klare planer om å unngå pristrekk på slakt som følge av skitne 

dyr.  

Okser var de skitneste dyra, spesielt ved oppfôring i binger, og oksene er også de 

vanskeligste/farligste å klippe, børste eller vaske. Noen av bøndene hadde investert 

i behandlingsboks som de anbefalte varmt, der enkeltdyr fikseres slik at de kan 

behandles uten fare for operatøren. Børsting og vasking for å fjerne lang tids 

fastgrodd møkk på dyr som skal leveres til slakt er effektive for å unngå pristrekk, 

men arbeidet er tidkrevende og kan medføre smerte og stress for dyret. Tiltak for å 

hindre skitne dyr bør derfor konsentreres om å forebygge. Dyr som var i godt hold 

så ut til å ha glattere kortere hårlag som mindre skitt festet seg i. Riktig fôring vil 

også gi dyra bedre gjødselkonsistens og man unngår løs avføring som klebrer seg 

til skinnet. Okser i besetninger med pristrekk, hadde mer tyntflytende gjødsel-

konsistens enn i besetninger uten pristrekk på slakt. Det gjelder også i noen grad 

for kviger. Slike okser får i større grad alternative fôrslag som rotvekster, 

sjokolade etc. Bruk av nok strø i liggearealet var også svært viktig, samt hyppig 

reingjøring. Okser i løsdrift så ut til å være reine der golvene hadde god drenering 

av gjødsel og urin og gode rutiner for strøing og tørt liggeareal. Det var mange 

besetninger som hadde reine okser i løsdrift. I binger var dyretettheten viktig for at 

gjødsla skal tråkkes ned i spaltene, men ikke for mange så dyra skiter på 

hverandre. Klipping av dyr hadde størst effekt av tiltakene for reinheten av dyr. 

Besetninger som har problemer med skitne slaktedyr bør i første omgang satse på 

tiltak for reinere kviger. Kviger er mindre farlig å klippe, børste og vaske enn 

oksene, og de står for halvparten av pristrekkene på slakt. Hvis bonden tilbringer 

mye tid sammen med dyra allerede fra kalvestadiet og framover, vil de være lettere 

å omgås og behandle i binge og løsdrift. 

Melkekuer var de reineste dyra og det er vanlig å reingjøre dem. Ved robotmelking 

er det påkrevet å klippe juret jevnlig, og mange klippet andre deler av kroppen 

samtidig og dermed holder dyra reine gjennom året. I mange løsdriftsystemer 

finnes det enkeltindivider som er såkalte gangliggere og blir svært møkkete. Ofte 

er det nyinnsatte kviger som ikke har funnet sin plass ennå. En risikofaktor for 

gangligging er kvigeoppdrett i spaltebinger. Liggebåser mot yttervegger og høye 

kan også gi flere skitne dyr (Ruud et al., 2010). Kutrener for melkekyr på bås så ut 

til å være effektivt, men datagrunnlaget var her for lite til å trekke slutninger. 
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