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Bakgrunn 

God design av løsdriftsfjøs for melkekyr kan ivareta dyrevelferden. Et tegn på at 

fjøset ikke fungerer optimalt er når det oppstår hudforandringer og sårskader hos 

kyrne.  Hudforandringer og sårskader er ubehagelige og kan føre til smerte.  Sår og 

håravfall på dyr kan oppstå til tross for store anstrengelser fra gårdbrukeren for å 

motvirke dette. Prosjektet kalt Kubygg har sett på hva som er risikofaktorene for 

hudforandringer hos melkekyr i løsdrift. Det ble blant annet fokusert på design av 

fôrbrett. Dette er et område hvor kua oppholder seg ofte og stadig er i kontakt med 

både innredning og andre kyr. En måte å vurdere om en innredning fungerer, er å 

se på faktorer som er assosiert med hudforandringer. Faktorer som er knyttet til 

disse forandringen hos kua kalles risikofaktorer. Risikofaktorer kan være knyttet 

den generelle driften, til detaljer i innredninger, men også til individuelle kyr og til 

gårdbrukerens holdninger til dyr generelt. Ved å inkludere gårdbrukerens 

holdninger til kyr som et nivå i den statistiske modellen, vil en indirekte kunne si 

noe om stellfaktoren. Økt bevissthet rundt stellfaktorens betydning for dyrenes 

velferd, kan bidra til forbedret dyrevelferd hos melkekyr. 

 

 

Materiale og metoder 

Undersøkelsen ble utført på 2335 kyr i 232 besetninger i periodene høsten 2006 og 

våren 2007. Da ble det registrerte hudforandringer på nakke hos ca 10 dyr i hvert 

fjøs. Hudforandringer ble delt opp i følgende grupper; ingen forandringer, hårløse 

områder, hevelse og sår. Stellfaktoren ble vurdert ved å gi gårdbrukerne en 

spørreundersøkelse som kartla deres holdinger til dyr. 

Totalt ble 4124 observasjoner inkludert i analysene om risikofaktorer knyttet til 

hudforandringer som oppstår på nakken. Årsaker til hudforandringer på nakken ble 

delt opp i to modeller basert på hvilke type forbrett som var montert i fjøset. Den 

ene var data fra bruk som hadde horisontal nakkebom (115 bruk), mens den andre 

inkluderte bruk med en vertikal type fôrbrett (117 bruk).  



 

 

Figur 1: Tre forskjellige hudforandringer observert på nakke 

 

Resultater 

Fordelingen av hudforandringer i nakken varierer i forhold til hvilke type forbrett 

som er montert i fjøset, men av alle kyrne som ble observert, fant vi en forekomst 

av hudforandringer som var 21%. Hudforandringer som ble observert er vist i 

Figur 1. Den viktigste risikofaktoren er en horisontal nakkebom. Den ideelle 

høyden på den nakkebommen er avhenging av høyden på kua. Figur 2 viser 

hvordan sannsynligheten for hudforandringer øker ved økt skulder høyde. 
 

 

Tabell 1. Forekomsten av hudforandringer observert på nakkeområdet hos kyr i 232 

løsdritsfjøs.   

Besetninger med 

 

Ingen 

hudforandringer 

(n=1,833) 

Hårløse 

områder 

(n=357) 

Hevelser 

(n=144) 

-bare horizontal nakkebom (872 kyr) 58 %  28 %  14 %  

-bare vertikale forbrett (1168 kyr) 96 %  4 %  0 %  

-fjøs med både horisontale og 

vertikale forbrett (295 kyr) 70 %  22 %  8 %  

Totalt antall kyr observert (2335) 79 % 15 % 6 % 

 

Diskusjon 

Hudforandringene var knyttet til den horisontale nakkebommen. Andre studier har 

vist at dyr jages oftere vekk ved bruk av horisontal nakkebom (Endres et al., 

2005), og det er mulig at noen dyr taper ved valg av det beste foret og må derfor 

strekke seg utover forbrettet for å få i seg det de vil ha. Å øke fôringsfrekvensen 

kan senke risikoen for hudforandringer på nakken. Noen vil påstå at 

hudforandringer på nakken ikke er så farlig, men det er helt tydelig at de er 



tilstedet der innredningen og fôring ikke er optimal. I tillegg fant vi indikasjoner 

på at lavtproduserende kyr er en risiko, og en rett justert nakkebom kan potensielt 

gi en økning i melke produksjonen. I tillegg er det økt risiko for nakkeskader ved 

lav nakkebom høyde og høye kuer. Disse dyrene trenger ekstra oppmerksomhet, 

og fokus på disse dyrene kan redusere forekomsten av hudforandringer.  

 

 

Figur 2: Sannsynligheten for hudforandringer på nakke ved to forskjellige 

nakkebom høyder. Stiplet linje er en høyde over 109 cm. Hel linje er en nakkebom 

høyde mellom 97-109 cm. 
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